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 Zápis č. 5  
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 9. září 2019 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský 
omluveni: Tomáš Horčička 

hosté:                 p. Libor Lesák, Bc. Miroslav Raif  
 
Program jednání 
                  

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Rozpočtové opatření č. 20/2019 
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
4. Přehled o peněžních tocích k 31.08.2019 
5. Plnění a čerpání rozpočtu k 31.08.2019 
6. Report o stavu investičních finančních prostředků k 31.08.2019 
7. Různé 

 
 

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Předsda dále navrhl 

rozšíření programu o bod: plán práce FV do konce roku 2019. Schváleno. 

Byl zvolen ověřovatel zápisu – Ing. Cihlář. 

 

2. FV projednal materiál do ZM  - Rozpočtové opatření č. 20/2019. 

FV požadoval vysvětlení, zda tyto akce byly již schváleny v ZM, při schvalování rozpočtu. 

Obě akce byly součástí schválené tabulky „Plán spoluúčastí k dotacím pro rok 2019“. 

       FV doporučuje materiál ke schválení. 

 

3. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“. FV bere na vědomí a požaduje 

doplňující informace k některým bodům. 

- Převod z investiční rezervy na přeložku zařízení sítě elektronických komunikací ve správě spol. Cetin 

v rámci stavby „Úpravy komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově nám.“ ve výši 342.376 Kč.  

- Převod z investiční rezervy na aktualizaci územní studie na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí 

ve výši 36.300 Kč. 

-  Převod z projektové dokumentace celkem na dofinancování PD „Rozšíření parkovacích stání 

Lobeč“ ve výši 49.512,50 Kč. 

- Převod z investiční rezervy na akci „Parkoviště v ul. Třebízského“ ve výši 102.941,86 Kč. 

      Informace byly do uzavření zápisu předány. 

 

http://www.mestokralupy.cz/
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4. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 31. 8. 2019“. Stav finančních prostředků 
na všech účtech města k 31. 8. 2019 byl ve výši 200.184.707,01 Kč. Vývoj se stále pozitivní. 

 

 

5. FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.8.2019. 
Příjmy se plní na 71,48 % a výdaje jsou čerpány na 35,09%. Z toho běžné výdaje činí 59,06 % a investiční výdaje 
jsou čerpány na 14,20%.  
 
 

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

FV žádá pana Raifa, až budou podklady, aby tabulku doplnil a zaslal konečnou verzi členům FV.  
Informace byly před uzavřením zápisu předány. 
FV konstatuje pozitivní vývoj: výnosy 4.111.702 Kč zhodnocení 103,4% přesně podle záměru. 
 

 
 
7. Plán činnosti do konce roku 2019.  

Předseda FV navrhuje zařadit kromě stálých bodů, informace o přípravě rozpočtu 2020, požadavky PO na 
rozpočet 2020, výsledky hospodaření za 3. Q 2019 a Návrh rozpočtu 2020 ke schválení. Plán je přílohou zápisu. 
Plán činnosti bude předložen ZM ke schválení 23.09.2019.  
 
 
 

8. Vedoucí ekonomického odboru informoval členy FV o doporučení auditora navýšit limit RM pro rozpočtové 
změny. FV vzal informaci na vědomí.  

 
 
Příloha: plán práce FV říjen – prosinec 2019 
 
 
Jednání zahájeno v 16:00 hod. 
Jednání ukončeno v 17:30 hod. 
 
Příští jednání:  30. října 2019 v 16:00 hod. 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
Zapsala: Jana Apltová   
 
Ověřil: Ing. Jan Cihlář 
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