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. 7
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 6. prosince 2021
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Rozpočtové opatření do ZM
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
4. Plnění příjmů a výdajů města k 31.10.2021
5. Přehled o peněžních tocích k 31.10.2021
6. Stav finančních investic
7. Návrh rozpočtu na rok 2021
8. Různé
Ad 1)
Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Byl zvolen
ověřovatel zápisu p. Horčička.
Ad 2)
FV projednal Rozpočtové opatření č. 27/2021, které bude předloženo zastupitelstvu města
20.12.2021. FV doporučuje ZM toto opatření schválit.
Ad 3)
FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn schválených radou města“.
FV doporučuje ZM vzít na vědomí tento materiál.
Ad 4)
FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.10.2021.
Příjmy se splnily na 91,93 % a výdaje byly čerpány na 72,21 %. Daňové příjmy jsou plněny na 91,39 %,
což je o 8,06 % více proti aliquotu. Výdaje jsou pod aliquotem. FV konstatuje udržení pozitivního
trendu hospodaření z minulého období a navíc oceňuje proti minulým letům přiblížení i investičních
výdajů k aliquotu.

Ad 5)
Odbor ekonomický předložil tabulku přehled o peněžních tocích k 31.10.2021. Stav finančních
prostředků na všech účtech města k 31.10.2021 byl ve výši 202.861.476,78 Kč. Peněžní příjmy a
výdaje jsou stále vyrovnané.
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Ad 6)
FV projednal tabulku stav finančních investic k 31.10.2021. Vedoucí ekonomického odboru podal
zprávu o vývoji investovaných prostředků. Výnosy se v posledních měsících prakticky zastavily. Pan
Horčička navrhl udělat revizi portfolií Amundi a Conseq, které poslední měsíce stagnují. FV
doporučuje městu, aby projednalo s našimi finančními partnery další postup s horizontem na 2 roky
(očekávané zahájení čerpání na investice), který by reflektoval současné výrazné změny na finančních
trzích.
FV nabízí pomoc i přímou účast při těchto jednáních.

Ad 7)
Byl přítomen pan místostarosta Lesák, který podal základní informace při sestavování rozpočtu na rok
2022. Rozpočet nebyl podrobně 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. Členové přesto vyjádřili souhlas s jeho koncepcí,
základními příjmovými premisami i relativně konzervativními plánovanými výdaji.
FV doporučuje ZM po připomínkách zastupitelů schválit rozpočet na rok 2022.

Ad 8)
FV požaduje písemnou zprávu k uložení finančních prostředků (termínovaný vklad a podílové listy).
FV doporučuje Radě města uvážit vydání zvláštní směrnice o investování volných finančních
prostředků, předepisující jeho přípravu, účast pracovníků MěÚ a uvolněných zastupitelů, finanční
limity pro jednotlivé představitele a schvalovací kompetence pro jednotlivé etapy celého procesu.

Jednání zahájeno v 16:00
Jednání ukončeno v 17:00

Zapsala: Apltová Jana

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

Tomáš Horčička
ověřovatel zápisu
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