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 Zápis č. 6  

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
konaného dne 25. října 2021 

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

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Informace o dopadu Covidu na hospodaření DDM Kralupy n.Vlt. 
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
4. Plnění příjmů a výdajů města k 30.09.2021 
5. Přehled o peněžních tocích k 30.09.2021 
6. Stav finančních investic 
7. Různé 
 

Ad 1) 

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

ověřovatel zápisu Ing. Cihlář. 

 

Ad 2) 

Byla přítomna Mgr. Viktorová – ředitelka PO Dům dětí a mládeže, která podala informaci o dopadu 

covidu na hospodaření příspěvkové organizace. Členům FV byly zaslány tabulky hospodaření DDM.   

FV oceňuje vedení příspěvkové organizace DDM, že se dobře vyrovnalo s touto mimořádnou situací. 

 

 

Ad 3) 

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

FV žádá o informaci, kdo bude obsluhovat mycí stroj do parkovacího domu. 

FV doporučuje ZM vzít na vědomí tento materiál.   

 

 

Ad 4) 

FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 30.09.2021. 
Příjmy se splnily na 85,95 % a výdaje byly čerpány na 60,38 %. Hlavním důvodem je standartní 

pomalejší náběh investičních výdajů. Daňové příjmy jsou plněny na 84,38 %, což je o 9,38 % více proti 

aliquotu.  

FV požaduje bližší informace o uložení finančních prostředků ve výši 86.200.000 Kč (termínované 
vklady a podílové listy).   
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Ad 5) 
Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 30.09.2021. Stav finančních 

prostředků na všech účtech města k 30.09.2021 byl ve výši  241.994.005,02 Kč. Peněžní příjmy a 

výdaje jsou stále vyrovnané. 

 

 

Ad 6) 

FV projednal tabulku stav finančních investic k 30.09.2021.  
FV konstatuje stagnaci a mírný pokles, což zatím není znepokující. 
 

 
Ad 7) 
FV projevil obavy s rostoucí inflací a energetickou krizí a požaduje informaci o jednání a výsledku 

smluv na dodávky energií pro město a městské PO.  

 

 

 

 

 

 

 

Jednání zahájeno v 16:00 

Jednání ukončeno v 17:00 

 

Příští jednání: vždy týden před pracovním jednáním ZM 

                          6.12.2021 

 

 
Zapsala: Apltová Jana 
 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis                                                                                    
předseda výboru                                                                      

   
 
 
   Ing. Jan Cihlář   
ověřovatel zápisu 
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