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 Zápis č. 4  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 7. června 2021 

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

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
3. Výsledek hospodaření města k 30.04.2021 
4. Přehled o peněžních tocích k 30.04.2021 
5. Stav finančních investic 
6. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2020 
7. Plán práce na 2. pololetí 2021 
8. Různé 
 

 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu Tomáš Horčička. 

 

 

Ad 2) 

FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“  

Dotazy na Karbanův pamětní křížek, dar na chodník v J. Wolkra, příspěvek Beřkovicím a odčerpání 

úspor z PO – zodpověděl místostarosta p. Lesák. 

FV souhlasí a bere je na vědomí. 

 

 

Ad 3) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 30.04.2021. 
Příjmy se splnily na 37,84 % a výdaje byly čerpány na 23,65 %.  

Daňové příjmy jsou plněny na 32,17 %, což je o 1,16 % méně. Členové FV konstatují, že nižší plnění je 

způsobeno řadou odkladů a úlev ze strany státu v rámci covidu.  

Hospodářská činnost je plněna na 100 % z důvodu jejího zrušení a převedení finančních prostředků 

do rozpočtu začátkem roku 2021. 
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Ad 4) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 30.04.2021. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 30.04.2021 byl ve výši  218.800.159,16 Kč.  

FV požaduje dodatečnou informaci od p. Raifa ohledně vykázaných nákupů podílových listů ve výši 

25 mil. Kč. 

 
 
Ad 5) 
FV projednal tabulku stav finančních investic k 30.04.2021.  
FV konstatuje, že dochází k zhodnocování uložených prostředků a pokrytí inflace. 
FV požaduje informaci, jestli se v případě nespokojenosti s vývojem investic dělají revize a konzultace 
s partnerem o portfoliu. 
 

 

Ad 6) 

FV se seznámil s účetní závěrkou za rok 2020, se závěrečným účtem města za rok 2020 a se zprávou 
auditora o přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou za rok 2020.  
Výrok auditora: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Kralupy nad Vltavou za rok 
2020 jsme nezjistili chyby a nedostatky“.  
FV doporučuje ZM předkládané dokumenty schválit. 
 

 
Ad 7) 
Předseda FV přednesl návrh na plán činnosti, jednotliví členové navrhli plánované kontroly. Plán je 
přílohou zápisu a bude předložen ZM ke schválení 21.06.2021.  

 
 

 

 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 16:15 

 

Příští jednání:   

 

 

Zapsala: Apltová Jana 
 
 
Ing. Ivan Ottis                                                                                    
předseda výboru                                                                      

   
Tomáš Horčička   
ověřovatel zápisu 
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