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 Zápis č. 7 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 2. prosince 2019 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, , Bc. Radek Hyský, Ing. Ivana Pacholíková 
omluveni: Tomáš Horčička  
hosté:                 Bc. Miroslav Raif  
 
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
3. Výsledek hospodaření města za 1.–10. měsíc 2019 
4. Přehled o peněžních tocích k 31.10.2019 
5. Stav finančních investic k 31.10.2019 
6. Rozpočet na rok 2020 
7. Různé 

 

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

zápisu – Bc. Radek Hyský. 

 

2. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“. Byly diskutovány a vysvětleny 

dvě položky: dar nemocnici Slaný a navýšení rozpočtu PD rekonstrukce elektro MŚ J. Holuba. FV doporučí ZM vzít 

na vědomí přehled rozpočtových změn.   

 

3. FV se seznámil s výsledky hospodaření města k 31.10.2019. 
Příjmy se plní na 85,97 % a výdaje jsou čerpány na 46,59%. Z toho běžné výdaje činí 73,51 % a investiční výdaje 
jsou čerpány na 22,97%.  Aliquot přitom činí 83,3 %. FV ocenil příznivý vývoj jak na příjmové, tak na výdajové 
straně. FV zároveň konstatuje, že uváděné čerpání investičního rozpočtu informuje pouze o proplacených 
fakturách, nikoliv o celkových závazcích (faktury na cestě, zadržené faktury nebo pojistky plnění nebo dokončení, 
především zesmluvněné závazky atd.), tedy vykazuje nižší progres investiční výstavby, než je ve skutečnosti. FV 
žádá EO o poskytnutí informace v tomto směru. 
 
 
 

4. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 31.10.2019“. Stav finančních prostředků 
na všech účtech města k 31.10.2019 byl ve výši 183.779.850,79 Kč. Vývoj se stále pozitivní, odráží se trend 
zpomaleného čerpání výdajů, zejména těch kapitálových. FV konstatuje, že město má spolu s finančními 
investicemi (cca 140 mil.) v likvidní hotovosti cca 320 mil. Kč, což téměř představuje roční rozpočet města. 

 

 
5. Vedoucí ekonomického odboru předložil tabulku o výsledcích investování města. FV konstatuje, že stav zůstává 

stejný, výnos investic je cca 4%.  

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.: MUKV93500/2019/EO   
sp.znak:101.2.3 

sk. znak/lhůta: A/10 
 

 
 

6. FV projednal návrh rozpočtu na rok 2020 a dohodl se, že návrh podpoří. Jediné riziko vidí FV u navýšení příjmů z 
důvodu nárůstu prodeje pozemků, ale i toto je kryto případným přebytkem r. 2019. Jinak konstatuje, že odhad 
příjmů je zdravě konzervativní, na výdajové straně neshledal u žádného subjektu (odbory, PO a organizace řízené 
městem) proti roku 2019 v žádné položce významné navýšení nákladů a každé zvýšení je racionálně odůvodněno. 
Plánované investice (63 mil. Kč) byly již schváleny ZM v závěru roku. K dalšímu rozdělení zbývá cca 14 – 20 mil. 
Kč. FV doporučuje ZM rozpočet na rok 2020 schválit. Nepředpokládá jeho výrazné změny v dalších 
projednáváních v RM a ZM. 

        
 
 
7. Pan Hyský informoval členy FV o stavu jednání při průzkumu trhu na nabídky bankovních služeb pro město 

Kralupy nad Vltavou. První jednání probíhala s KB, a stav se vyvíjí nadějně. Výsledky budou členům FV zaslány.   
 
 
 
 
 
 
Jednání zahájeno v 16:00 hod. 
Jednání ukončeno v 16:45 hod. 
 
 
Další termíny jednání FV:  10.02.2020 
                                               15.04.2020 
                                               15.06.2020 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
 
Zapsala: Jana Apltová   
 
 
Ověřil: Bc. Radek Hyský  

http://www.mestokralupy.cz/

