Město Kralupy nad Vltavou
Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy
Zápis č. 4
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 29. srpna 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Ivan Ottis, Bc. Radek Hyský, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková
Tomáš Horčička
Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák, Stanislav Mareš

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
2. Situace budoucích dodávek energií pro město a PO
3. Rozpočtová opatření předkládaná ZM
4. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
5. Výsledek hospodaření města k 31.07.2022
6. Přehled o peněžních tocích k 31.07.2022
7. Stav finančních investic k 31.07.2022
8. Různé

Ad 1)
Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta a zahájil jednání. Byl
schválen program a zvolen ověřovatel zápisu Bc. Radek Hyský.
Ad 2)
Byli přítomni místostarosta Libor Lesák a energetický manažer města Stanislav Mareš, kteří podali
podrobnou zprávu o situaci budoucích dodávek energií pro město a PO.
Představitelé města konstatovali, že situace je značně nepřehledná a znepokojující. V současné chvíli
jsou nabízené ceny extrémně vysoké, ale navíc i při nich neexistují na trhu dodavatelé ochotni
uzavírat smlouvy na budoucí dodávky vzhledem k nepředvídatelnému dalšímu vývoji.
Nepředpokládají se problémy ve fyzických dodávkách pro letošní rok s výjimkou výrazně vyšších
finančních nákladů proti rozpočtu.
Naopak se předpokládá tato nejistota až do zahájení nového roku. FV a město se shodly že
sestavování rozpočtů za těchto okolností pro rok 2023 zahajované tradičně už v září bude nutno
použít odhadů, které budou pak korigovány v závěru tohoto nebo na začátku příštího roku.
Město si vytvoří ve svém finančním rozpočtu rezervy, velmi pravděpodobně na konto investičních
plánů, na krytí očekávaných vyšších energetických nákladů. P. Lesák FV ujistil, že se v žádném případě
neuvažuje úvěrové řešení
Současně informoval, že vedení města zahajuje akci hledání energetických úspor ve své působnosti.
FV konstatuje, že řešení energetická situace bude muset být prvním a hlavním úkolem nového vedení
města
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Ad 3)
FV projednal Rozpočtové opatření č. 20/2022 a doporučuje ZM ke schválení.
Ad 4)
FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“.
Všechny dotazy FV ohledně jednotlivých rozpočtových změn zodpověděl místostarosta Libor Lesák.
FV nemá připomínky a doporučuje ZM vzít na vědomí tento materiál.

Ad 5)
FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.07.2022.
Příjmy se splnily na 73,15% , celkové výdaje byly čerpány na 28,55%. Hlavním důvodem je pomalejší
náběh investičních výdajů, které se nyní dokončují a promítnou se ve 4. Q 2022.
FV konstatoval pozitivní vývoj v daňových příjmech ( vyšší než aliquot ), což naštěstí neodpovídá spíše
negativnímu hodnocení hospodářské situace ČR v českých medií.
P. Lesák jej ale i vysvětlil akcelerací po červnu t.r. výběrem daní z příjmu právnických osob v tomto
měsíci.
Předseda konstatoval, že zákonem uplatněná metodika zaúčtovávání pouze peněžních výdajů a
příjmů je samozřejmě v pořádku, ale poněkud „zkresluje“ jak výsledky hospodaření, tak průběh
investiční výstavby i stavy finančních prostředků na účtech, protože nezahrnují pevné budoucí
finanční závazky města, o kterých v dané chvíli již víme, (faktury na cestě např.) takže průběh investic
vypadá o něco hůře a hospodářské výsledky a finanční prostředky o něco lépe než v realitě. Ne ale
podstatně.
Ad 6)
Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.07.2022. Stav finančních
prostředků na všech účtech města k 31.07.2022 byl ve výši 253.470.691,16 Kč.
Viz poznámku k 5)

Ad 7)
FV projednal tabulku stav finančních investic k 31.07.2022.
Výbor požádal p. Raifa aby projednal s JT bankou úpravu svého reportu, který je zařazením
dodatečné investice města do jejich banky zkreslen.
Nicméně FV musel konstatovat, že finanční výkonnost tohoto partnera v posledních měsících klesla
na úroveň ostatních s důvěrou, že jde pouze o přechodný jev
FV doporučuje, aby nově zvolený finanční výbor dále sledoval stav finančních investic, zhodnotil
účinnost přijatých opatření v roce 2022 a ev. dohodl nové s tím, že podle místostarosty p. Lesáka se
zahájení čerpání těchto prostředků očekává v roce 2024
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Na závěr předseda poděkoval členům výboru za jejich práci v končícím volebním období, ocenil jejich
vysokou účast na jednáních a popřál další pracovní a osobní úspěchy.
Poděkoval zapisovatelce/tajemnici pí, Apltové za organizaci jednání, přípravu a zajišťování podkladů,
zvaní hostů a vypracovávání zápisů.
Ocenil pravidelnou účast p. Raifa a poskytování odpovědí na otázky členů výboru i ochotu
místostarosty p. Lesáka se na požádání kdykoli jednání FV zúčastnit.

Jednání zahájeno v 16:00
Jednání ukončeno v 17:30

Zapsala: Apltová Jana

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

ověřovatel
Bc. Radek Hyský
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