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 Zápis č. 5  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 22. září 2021 

 
Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský  
Omluveni: Ing. Jan Cihlář, Tomáš Horčička 
Hosté: p. Lánský, Mgr. Pustinová 
  
  
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Informace o dopadu Covidu na hospodaření Kralupské sportovní s.r.o. 
3. Rozpočtové opatření do ZM 
4. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
5. Plnění příjmů a výdajů města k 31.08.2021 
6. Přehled o peněžních tocích k 31.08.2021 
7. Stav finančních investic 
8. Různé 
 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu Bc. Hyský. 

 

Ad 2) 

Byl přítomen pan Lánský jednatel společnosti Kralupská sportovní s.r.o., který podal informaci 

o dopadu Covidu na hospodaření společnosti. Členům FV byla zaslána výroční zpráva za rok 2019 

a 2020.  Kralupská sportovní čerpala antivirusové programy od státu, dále obdržela mimořádnou 

dotaci od města na vyrovnání záporného casch flow a přijala řadu vnitřních opatření pro snížení 

nákladů pro kompetaci snížení výnosů kvůli epidemii. Výsledek hospodaření za rok 2020 byl ve výši 

1.200 tis. Kč.  

FV oceňuje vedení Kralupské sportovní, že se dobře vyrovnalo s touto mimořádnou situací a pověřilo 

předsedu, aby to tlumočil na ZM.  

 

Ad 3) 

FV projednal Rozpočtové opatření č. 21/2021, které bude předloženo zastupitelstvu města  

4.10.2021. Jedná se o přesuny prostředků z rezervy na investice na financování probíhajících 

investičních akcí. FV doporučuje ZM ke schválení. 

 

Ad 4) 

FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“.  

Byla pozvána Mgr. Pustinová, která zodpověděla dotazy týkající se najímání externích firem na 

administraci výběrových řízení na investiční projekty a administraci žádostí o dotace. 

http://www.mestokralupy.cz/


 

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 

 

čj.: MUKV51859/2021/EO   
sp. znak:101.2.3 

sk. znak/lhůta: A/10 
 

 

Bylo sděleno, že externí firmy se najímají z důvodu vytížení zaměstnanců města, zakázky jsou 

specifické, dělají se pro celý úřad a příspěvkové organizace, a jednalo se především o výjimečnou 

situaci, kdy si město vzalo úvěr 200 mil. Kč. 

U žádostí o dotace je většinou dokonce požadována poskytovateli účast odborného 

zprostředkovatele. 

FV bere na vědomí tento materiál.   

 

Ad 5) 
FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.08.2021. 
Příjmy se splnily na 85,32 % a výdaje byly čerpány na 54,12 %. Hlavním důvodem je standartní 

pomalejší náběh investičních výdajů. Daňové příjmy jsou plněny na 74,82 %, což je o 8,15 % více. Oba 

faktory přispěly k pozitivnímu vývoji a dobré finanční situaci města. 

 

Ad 6) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.08.2021. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.08.2021 byl ve výši  260.587.411,63 Kč.  

 
Ad 7) 
FV projednal tabulku stav finančních investic k 31.08.2021.  
Zisk je ve výši cca 14 mil. Kč, což pokrývá inflaci. 
 

 

 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:50 

 

Příští jednání: vždy týden před pracovním jednáním ZM 

                          25.10.2021, 6.12.2021 

 

 
Zapsala: Apltová Jana 
 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis                                                                                    
předseda výboru                                                                      

   
 
 
Bc. Radek Hyský   
ověřovatel zápisu 
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