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 Zápis č. 4  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 7. září 2020 

 
Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský 
Omluveni: Ing. Jan Cihlář, Tomáš Horčička 
Hosté: Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák 
  
  
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Rozpočtová opatření předkládaná ZM 
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
4. Výsledek hospodaření města k 31.08.2020 
5. Přehled o peněžních tocích k 31.08.2020 
6. Stav finančních investic k 31.08.2020 
7. Rozdělení úkolů v rámci plánu práce na 2. pololetí 

 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu Bc. Radek Hyský a schválen program jednání. 

 

Ad 2) 

Rozpočtové opatření předkládané do ZM okomentoval místostarosta p. Lesák. Jedná se o přijetí 

příspěvku ze státního rozpočtu na kompenzaci poklesu daňových příjmů v souvislosti s výskytem 

koronaviru. Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1.250 Kč na 1 obyvatele obce. Příspěvek 

ve výši 22.985.000 Kč bude zapojen do příjmů rozpočtu (přijaté transfery třída 4) a zároveň budou 

poníženy daňové příjmy (třída 1), které se neplní. 

 

Ad 3) 

FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“ a měl dotazy 

k některým bodům, které zodpověděl a vysvětlil pan Lesák. 

1) Servisní smlouva „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Komenského“ – jedná se o servisní smlouvu 

na základě výběrového řízení, které bylo součástí výběrového řízení stavby. Jelikož se jedná o dotační 

akci, musí být po dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let placena městem.  

2) Vratky finančních prostředků na účet Středočeského kraje – jedná se o dotace školám 

z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci projektu „Obědy do škol ve 

Středočeském kraji“. Pokud škola dotaci nevyčerpá, musí tyto finanční prostředky vrátit 

prostřednictvím zřizovatele na účet Středočeského kraje. 

3) Nevyčerpané odpisy TSM – příspěvkové organizace si v rozpočtu naplánují investice a odpisy, 

pokud jsou investice a tudíž i odpisy nižší než bylo plánováno, musí se tyto nevyčerpané finance vrátit 

zřizovateli. 
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4) Řešení zpevněných ploch v centru města – jedná se o vzniklé vícepráce v rámci projektové 

dokumentace. 

5) Převod finančních prostředků ve výši cca 5,5 mil. Kč do rezervy na investice – FV oceňuje tento 

krok, kdy byli vyzváni vedoucí odborů, aby zhodnotili ve svých rozpočtech, které položky nebudou 

vyčerpány a tyto vrátili do rezervy města.  

 

Ad 4) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.8.2020. 
Příjmy se plní na 65,90 % a výdaje jsou čerpány na 50,02%. Z toho běžné výdaje činí 62,03 % a 

investiční výdaje jsou čerpány na 36,40%. Příjmy jsou plněny z důvodu, že je již zapojen 

kompenzačního bonus – příspěvek ze státního rozpočtu.    

 

 

Ad 5) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.08.2020. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.08.2020 byl ve výši 181.202.992,07 Kč.  

 

 
Ad 6) 
Vedoucí ekonomického odboru okomentoval stav finančních investic k 31.8.2020. Výnos je ve výši 
cca 7 mil. Kč, což představuje cca 3% ročně. 
FV konstatuje, že vývoj je přijatelný. 
 
 

Ad 7) 

Rozdělení úkolů bude přesunuto na další jednání FV. 

 

 

 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:00 

 

Příští jednání:  19. října 2020 

 
 
 
Zapsala: Apltová Jana 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru                                                                                           

 Bc. Radek Hyský 
ověřovatel zápisu 
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