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 Zápis č. 4  
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 5. srpna 2019 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Tomáš Horčička 

omluveni: Bc. Radek Hyský 
hosté:                 p. Libor Lesák, Bc. Miroslav Raif  
 
Program jednání 
                   1. Zahájení, volba ověřovatele 
                   2. Zásady o rozpočtových pravidlech města 
                   3. Plnění a čerpání rozpočtu  
                   4. Přehled o peněžních tocích 
                   5. Zpráva o finančním investování města  
 

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Byl zvolen ověřovatel 

zápisu – pan Horčička. 

 

2. FV projednal Zásady č. 2/2019 o rozpočtových pravidlech města Kralupy nad Vltavou. 

Předseda FV provedl porovnání nové směrnice s původní verzí a požádal o zdůvodnění nových úprav. 
Pan Lesák a pan Raif vysvětlili navrhované úpravy. Po vzájemné diskuzi byly některé články upraveny nebo 
doplněny. FV doporučuje směrnici včetně úprav ke schválení.                                            

                 

3. FV se seznámil s výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2019. 
Příjmy se plní na 53,49 % a výdaje jsou čerpány na 24,99%. Z toho běžné výdaje činí 45,48 % a investiční výdaje 
jsou čerpány na 6,97%. Místostarosta pan Lesák okomentoval vývoj daňových příjmů, který je nyní vyšší 
o 3,49 %. 

 
4. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 30. 6. 2019“. Stav finančních prostředků 

na všech účtech města k 30. 6. 2019 byl ve výši 192.854.162,56 Kč. Vývoj se stále pozitivní. 

 
5. Vedoucí ekonomického odboru předložil tabulku o výsledcích investování města.  

Pan Lesák okomentoval vývoj investovaných prostředků. K 31.7. je zisk ve výši cca 3 mil. Kč, tj. cca 2,7%, k 30.6. 
(12 měsíců investování) je vývoj 1,9% tj. mírně pod záměrem, min. 2,5%.  
FV kladně ocenil vytvořenou tabulku jako přehlednou a plně vypovídající.  

 
Jednání zahájeno v 16:00 hod. 
Jednání ukončeno v 18:15 hod. 
 
Příští jednání:  9. září 2019 v 16:00 hod. 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
Zapsala: Jana Apltová   
 
Ověřil: Tomáš Horčička 

http://www.mestokralupy.cz/

