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. 9
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 19. 10. 2015
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková, Mgr. Bc. Rostislav Havelka, Mgr. Libor Síla, Ing. Jan Cihlář
omluveni:
hosté:
Mgr. Petra Urbanová, Vladimír Lánský
Program jednání
1. Úvod
2. Jednání s tajemnicí MěÚ o kompetencích FV
3. Exkurze - Zimní stadion
4. Kontrola hospodaření Kralupské sportovní, s.r.o.
5. Kontrola úkolů
6. Informace o přípravě rozpočtu města 2016
7. Program FV září – říjen
7.1. Kontrola vybraných akcí – dokumentace vynaložených nákladů
7.2. Ocenění prodávaných pozemků 2015
8. Různé
1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a zahájil jednání, které probíhalo na Kralupské
sportovní, s.r.o.
2. Byla přítomna tajemnice městského úřadu Mgr. Petra Urbanová, která podala vysvětlení o kompetencích
finančního výboru při kontrole příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že plán činnosti FV na II. pol. 2015 byl
schválen zastupitelstvem, je další činnost FV legitimní. Pro rok 2016 bude navržen stejný postup.
Dále byl vysvětlen a diskutován přístup FV k interním auditorským zprávám MěÚ. Dokumenty mají důvěrný
charakter a podle toho se musí řídit jejich distribuce včetně omezení příjemců na vybrané pracovníky úřadu,
krajského úřadu a zastupitele města.
Podle předané informace se audity zaměřují na správnost účtování, což by bylo částečně mimo zaměření FV. Bylo
dohodnuto, že si FV vyžádá jednu zprávu pro vyhodnocení užitečnosti pro FV a to oficiálně přes žádost Radě
města.
3. Jednatel spol. s.r.o. pan Lánský provedl členy finančního výboru po prostorách Kralupské sportovní, s.r.o. –
zimního stadionu s výkladem posledních úspěchů i současných problémů při provozování tohoto zařízení.
4. FV provedl kontrolu hospodaření Kralupské sportovní, s.r.o.
Pan Lánský předal členům FV tabulku „Průběh ziskovosti sportovního areálu ZS“ od roku 2009 do roku 2015.
FV ocenil trvalé navyšování výnosů v období 2009 - 2014 o cca 5 mil. Kč a odpovídající pokles příspěvků města.
Dále se seznámil s nákladovostí jednotlivých zařízení KS formou nákladů na 1 hodinu (tabulka bude poskytnuta FV)
a pozitivně zhodnotil zavedení této základní formy ekonomického hodnocení.
Při diskusi bylo konstatováno, že zvýhodněný tarif pro hokejový oddíl snižuje výnosy KS o cca 0,6 mil. Kč. Předseda
bude konzultovat s předsedou SK, je-li tato dotace zahrnuta do celkové koncepce podpory sportu ve městě. Totéž
platí pro úhradu použití plaveckého bazénu oddílem plavání.
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FV dále hodnotil způsob stanovování cen vstupenek pro jednotlivá zařízení a doporučil maximální využití
„benchmarkingu“ (porovnání cen u srovnatelných zařízení v okolí a obcí velikosti Kralup).
FV doporučil vedení KS prověřit úroveň ochrany společnosti proti ev. ekonomickým škodám na ubytovacím zařízení
při jejich používání.
5. Předseda FV jednal s předsedou KV, který přislíbil, že do měsíce předá vyjádření KV ke Smlouvě s externím
auditorem města, o které byl požádán. Vzhledem k tomu, že FV doporučil nové výběrové řízení pro ověření ceny a
přesnější specifikace poskytovaných služeb, může být nebezpečí z prodlení. Předseda tuto záležitost projedná
s místostarostou p. Lesákem a FV to případně navrhne jako usnesení ZM.
6. Předseda FV podal informaci o přípravě rozpočtu na rok 2016. Členové FV pí. Pacholíková a p. Ottis se pravidelně
zúčastňují jednání Rozpočtové komise při jeho přípravě. Členové FV nevyslovili námitky proti takovémuto
„předjednání“. Pan Havelka vyslovil přání se zúčastnit příštího jednání. Paní Apltová poskytne potřebné informace
a materiály.
7.1. Vzhledem k plánované kontrole evidence využití vybraných mimořádných dotací a příspěvků se FV dohodl, že
Kontrola paní Pacholíkové v KČT (viz. zápis č. 8) bude považována za součást plnění tohoto úkolu. Nebyly
shledány žádné závady.
7.2. Předseda FV připomene na nejbližším zasedání ZM úkol majetkové komise ohledně cenové mapy pozemků.
Jako alternativu FV doporučuje, aby město uzavřelo smlouvu se znalcem, který by udělal ke každému prodeji
znalecký posudek. Předseda FV ji projedná s předsedou MK a místostarostou p. Lesákem a bude informovat o
výsledku.
8.1. FV projednal předloženou tabulku od vedoucí ekonomického odboru Ing. Jakoubkové - „Přehled hodnocení
plnění rozpočtu k 30. 9. 2015“. Příjmy se plní na 76% a výdaje jsou čerpány na 64%. Stav na účtech je cca 68 mil.
Kč.
8.2. FV požaduje poslat Rozpočtové změny předkládané na ZM 4. 11. 2015. Členové případné připomínky zašlou
e-mailem.
8.3. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Cihlář

Příští jednání: 16.11.2015 v 17.00 hod.
V Kralupech nad Vltavou 19. 10. 2015

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru
jednání zahájeno v 17:00 hod.
jednání ukončeno v 19.30 hod.
zapsala: Jana Apltová
ověřil: Ing. Jan Cihlář
čj.: MUKV
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