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Zápis č. 8 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 14. 9.2015 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková, Mgr. Bc. Rostislav Havelka, Mgr. Libor Síla, Ing. Jan Cihlář 
omluveni:  
hosté:  Ing. Petr Marek, Jan Špaček 
 
Program jednání 

1.  Úvod  
2.  Kontrola úkolů 
3.  Diskuse se Sportovní komisí 
4.  Zpráva o přípravě kontroly KS 
5.  Rozpočtové změny předkládané na ZM 16.9 
6.  Další materiály ZM 16.9 
7.  Různé 

 
1. Úvod 
Předseda výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a zahájil jednání.  
 
 
2. Kontrola úkolů 
Bez připomínek 
 
 
3. Diskuse se Sportovní komisí 
Byli přítomni členové sportovní komise pan Špaček a Ing. Marek, kteří podali informace o současném způsobu 
přidělování příspěvků od města jednotlivým sportovním oddílům a průběhu prací na jeho novelizaci, kterou komisi 
uložilo zastupitelstvo. 
 
Členové FV si v diskusi vyžádali další informace a vyjádřili své názory na řešení celé problematiky. 
 
Všichni zúčastnění se shodli, že rozhodujícím prvkem bude navržená celková koncepce podpory – buď současná tj. 
podpora dětského a mládežnického sportu nebo nová: podpora sportu jako takového. Podle p. Špačka v komisi zatím 
převažuje názor modifikovat současný systém. K tomu FV doporučil navrhnout závazná pravidla pro všechny oddíly 
pro alokování nákladů na mládežnický sport, které jsou nejdiskutabilnější částí současného rozdělování. Rovněž byly 
zástupcům komise tlumočeny námitky části veřejnosti v některých oblastech např. velmi rozdílné náklady na trenéry, 
nejednotná evidence mládeže, uvádění nákladů, které jsou hrazeny rodiči apod. 
 
FV ocenil analytickou práci p. Marka a požádal ho o sdílení jeho přehledů.    
 
 
4. Zpráva o přípravě kontroly Kralupské sportovní, s.r.o. 
Předseda FV projednal kontrolu s ředitelem organizace p. Lánským a dohodl se na rozsahu podkladových materiálů. 
Již je obdržel a přepošle materiály všem členům. Požádal FV o připomínky, zejména ustanovenou pracovní skupinu, 
která by se měla sejít s vedením ještě před FV. Závěrečná kontrola proběhne na příštím jednání FV. S p. Lánským bylo 
dohodnuto, že bude-li se konat po 15. 10., budou schopni dodat výsledky i za III. Q 2015.   
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5. Rozpočtové změny předkládané na ZM 16. 9. 
Členové výboru se seznámili s materiály a nemají připomínky.  
 
 
6. Další materiály ZM 16. 9. 
Členové FV obdrželi program jednání ZM a neměli k materiálům žádné připomínky. 
 
 
7. Různé 
FV žádá auditora města Bc. Zelinkovou o předložení auditorských zpráv za rok 2015. 
Pokud byl proveden audit u Kralupské sportovní, s.r.o. v roce 2014, tak i tuto zprávu. 
FV se dohodl, že poslední auditorská zpráva kontrolovaných organizací/činností by měla být povinnou součástí 
předkládaných materiálů. 
 
FV připomíná zastupitelstvu úkol předložení Zásad určování cen pozemků, jak bylo schváleno v ZM. (úkol majetkové 
komise) 
 
FV uložil předsedovi projednat s předsedou KV p. Seidlem vyjádření KV ke Smlouvě s auditorem města, o kterou byl 
požádán. 
   
 
 
příští jednání:         19. října 2015 v 17.00 hod. v Kralupské sportovní, s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
v Kralupech nad Vltavou 14. 9. 2015 
 
 
 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
 
 
jednání zahájeno v 17:00 hod. 
jednání ukončeno v 18.45 hod. 
 
zapsala: Jana Apltová 
 
ověřil: Mgr. Bc. Rostislav Havelka 


