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. 6
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 6. listopadu 2019
přítomni:
omluveni:
hosté:

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

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba ověřovatele
Přehled rozpočtových změn schválených radou města
Výsledek hospodaření města za I.– III. čtvrtletí 2019
Přehled o peněžních tocích k 30.09.2019
Stav finančních investic k 30.09.2019
Stav přípravy rozpočtu na rok 2020
Informace o požadovaných příspěvcích PO na rok 2020
Různé

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Byl zvolen ověřovatel
zápisu – Ing. Cihlář.

2. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“. Byly zodpovězeny dotazy
ohledně projektu „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě“ a posílení položky z důvodu navýšení
bankovních poplatků. FV doporučí ZM vzít na vědomí přehled rozpočtových změn.

3. FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 30.9.2019.
Příjmy se plní na 78,85 % a výdaje jsou čerpány na 40,19%. Z toho běžné výdaje činí 65,86 % a investiční výdaje
jsou čerpány na 17,77%. FV požaduje informaci, jaká částka kapitálových výdajů je zasmluvněna pro zajištění
reálného stavu investiční činnosti.
4. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 30. 9. 2019“. Stav finančních prostředků
na všech účtech města k 30. 9. 2019 byl ve výši 195.212.995,94 Kč. Vývoj se stále pozitivní, odráží se trend
zpomaleného čerpání výdajů, zejména těch kapitálových.
5. Vedoucí ekonomického odboru předložil tabulku o výsledcích investování města.
Ing. Cihlář konstatuje, že fondy nevynáší požadovaný výnos (úrok z úvěru + inflace). Předseda souhlasí, ale
konstatuje, že odchylka není zatím velká (do 1% p.a.) a sám FV doporučil konzervativní strategii (minimální riziko
s odpovídajícím nižším výnosem). FV bude dál vývoj pravidelně sledovat.
6. Stav přípravy rozpočtu na rok 2020.
Ing. Cihlář se dotázal na značné navýšení příjmů. Odpověděl vedoucí ekonomického odboru, že se jedná o 36
mil. Kč za prodej nemovitého majetku (pozemky v centru města) a předpokládané vyšší daňové příjmy.
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7. Informace o požadovaných příspěvcích PO na rok 2020.
Na požadavek FV ekonomický odbor poskytl přehled uvažovaných příspěvků. FV konstatuje pouze mírné
navýšení (cca 6%), z větší části navíc způsobené růstem tabulkových platů u některých organizací.
Ing. Cihlář se dotázal na výši příspěvku na provoz pro TSM.
Bc. Hyský konstatoval, že MěBP by neměl dostávat žádný příspěvek, měl by si na sebe vydělat sám.
8. Různé
ZM usnesením požádalo FV o posouzení návrhu EO přejít od současného bankovního partnera (KB) pro běžné
účty k UniCredit bance z důvodu snížení transakčních nákladů. Porovnání je přílohou zápisu.
FV po diskusi se shodlo na následujícím:
a) nebude porovnávat pouze KB a UCB, ale provede " průzkum trhu " a do hodnocení zahrne i některé další
banky
b) pověřuje kolegy Horčičku a Hyského, aby připravili příslušný materiál pro FV
c) navrhuje následující hodnotící kritéria
- rating bank (do hodnocení budou zahrnuty pouze banky s nejvyšším ratingem v ČR)
- výše poplatků
- reference užití obcemi velikosti Kralup
- časová náročnost bankovních operací
- komfort uživatelského rozhraní
- kompatibilita s účetním systémem města
- časová, technická, personální a finanční náročnost ev. přechodu k dané bance
plus další podle představ členů pracovního týmu
Termín předložení zprávy je pracovní zasedání FV

Jednání zahájeno v 16:00 hod.
Jednání ukončeno v 16:45 hod.
Příští jednání: 2. prosince 2019 v 16:00 hod.
Ing. Ivan Ottis
předseda výboru
Zapsal: Bc. Miroslav Raif
Ověřil: Ing. Cihlář
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