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 Zápis č. 6  

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

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

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Rozpočtová opatření předkládaná ZM 
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
4. Výsledek hospodaření města k 31.10.2020 
5. Přehled o peněžních tocích k 31.10.2020 
6. Stav finančních investic k 31.10.2020 
7. Návrh rozpočtu na rok 2021 
8. Přehled navýšení dotací PO 

 

Ad 1) 

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

rozšíření programu o bod 8) Přehled navýšení dotací PO v souvislosti s koronavirem. Byl zvolen 

ověřovatel zápisu pan Horčička a schválen rozšířený program jednání. 

 

Ad 2) 

Rozpočtové opatření předkládané do ZM okomentoval vedoucí ekonomického odboru.  

Jedná se o vícepráce k projektové dokumentaci „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou“. 

 

Ad 3) 

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

k některým bodům: 

1) Most přes Knovízský potok v ulici Přemyslova – navýšení finančních prostředků o 103.018,49 – 

zodpověděl vedoucí EO, že se jedná o finanční bilanci víceprací a méněprací. 

2) Nákup 2 elektromobilů – napájecí zdroj chybí z důvodu časového předstihu dodávky. Bude dodán a 

zprovozněn v průběhu několika příštích týdnů. 

3) Napojení objektu budoucího městského kulturního centra k distribuční soustavě ČEZ – jedná se o 

úhradu rezervace potřebného budoucího příkonu elektřiny. Nutné pro získání stavebního povolení. 

 

Ad 4) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.10.2020. 
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Příjmy se plní na 87,42% a výdaje jsou čerpány na 60,50%. Z toho běžné výdaje činí 72,08% a 

investiční výdaje jsou čerpány na 46,30%. FV konstatoval nižší plnění daňových příjmů z důvodu 

nižšího výběru daní z příjmů fyzických a právnických osob, který ale není zásadní. 

 

Ad 5) 

Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.10.2020. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 31.10.2020 byl ve výši 221.398.586,78 Kč. Po diskusi o způsobu 

možného odhadu „volných“ finančních prostředků v této částce bylo konstatováno, že asi nejlepší 

ukazatel je účetní převod do položky „Rezerva města na investice“, který v této chvíli činí cca 20 mil. 

Kč. 

 

Ad 6) 
Vedoucí ekonomického odboru okomentoval stav finančních investic k 31.10.2020.  
Předseda FV konstatoval výnos 2,67% za rok, což sice nepokrývá zcela inflaci, ale investice i tak plní 
účel: minimalizovat ztrátu hodnoty volných financí města. Hodnocení efektivity půjčky od ČS, a.s. je 
složitější, ale i tady dosahovaný výnos překračuje náklady (1,5%). 
 

Ad 7) 

Vedoucí ekonomického odboru vysvětlil, jak byl sestavován rozpočet daňových příjmů na rok 2021. 

Dále nebyl rozpočet diskutován, protože od 17.00 FV  přejde na pozvání místostarosty p. Lesáka na 

pracovním jednání ZM výhradně k rozpočtu, kde obdrží podrobné informace o jeho sestavování a 

budou odpovězeny případné dotazy. 

Předseda FV požádal o případné připomínky v průběhu týdne, tak aby mohl tlumočit stanovisko FV 

k návrhu rozpočtu. 

  

Ad 8) 

Podle sdělení p. Raifa město zatím navýšilo příspěvek pouze PO KaSS o 500.000 Kč a Kralupské 

sportovní, s.r.o. o 1.984.588,50 Kč.     

 

 

 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:00 

 

 
Zapsala: Apltová Jana 
 
 
Ing. Ivan Ottis                                                                                    
předseda výboru                                                                      

 ověřovatel zápisu 
Tomáš Horčička 
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