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 Zápis č. 1 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 22. 1. 2018 
 

přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Mgr. Bc. Rostislav Havelka 

omluveni: Ing. Jan Cihlář 
hosté:                 Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák 
 
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Projednání nabídek na uložení volných finančních prostředků města ke zhodnocení 
3. Prezentace nabídky firmou Conseq Investment Management, a.s. 
4. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 
6. Plán práce na 1. pololetí 2018 
7. Úvěr města 
8. Různé 

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

zápisu – Mgr. Síla.   

 

2. FV obdržel k projednání dvě nabídky na uložení volných finančních prostředků města. Jedná se o firmu Spořitelní 

družstvo NEY a firmu Conseq Investment Management, a.s. 

Předseda FV navrhl, aby se členové FV seznámili s nabídkami individuálně. FV se touto otázkou bude nadále 

zabývat, případně budou pozváni zástupci NEY osobně. 

 

3. Byli přítomni zástupci firmy Conseq Investment Management, a.s. a společnosti Fincentrum, kteří prezentovali 

svoji nabídku na zhodnocení finančních prostředků formou konzervativního portfolia. Členové FV se dotazovali 

na výnosnost a likviditu portfolia, velikost rizika, reference, náklady a odměny správce portfolia (Conseq) 

a zprostředkovatele (Fincentrum), způsob komunikace, historické zhodnocení portfolia, možnost investora 

aktivně ovlivňovat strukturu investice i úlohu zprostředkovatele. Diskuse byla podrobná, protože se snažila 

vytvořit strukturu kritérií, podle kterých budou hodnoceny všechny nabídky před konečným doporučením FV. 

Místostarosta p. Lesák informoval FV, že má v úmyslu oslovit nejvýznamnější banky ČS a KB.   

 

4. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“ a nemá připomínky. 

 

5. Vedoucí ekonomického odboru seznámil členy FV s materiálem, který bude předložen do ZM dne 5. 2. 2018 

„Rozpočtové opatření č. 3/2018“.  Jedná se především o převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 

2017 do rozpočtu 2018. FV nemá připomínky a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.  

 

 

 

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.: MUKV4223/2018/EO   
sp.znak:101.2.3 

sk. znak/lhůta: A/10 
 

 

 

6. Plán práce a harmonogram jednání FV na I. pol. 2018. 

FV se dohodl, že základní schůzky budou probíhat vždy v pondělí od 17.00 hod. V týdnu před pracovním 

jednáním zastupitelstva města.  

Termíny:   22. 1. 2018 

                   12. 3. 2018 

                   30. 4. 2018 

                   11. 6. 2018 

       V případě potřeby na návrh ZM, RM, FV mohou být svolána další operativní setkání dohodnutá ve FV.              

       Návrh programu pro předložení ZM je v příloze tohoto zápisu.  

7. Byl přítomen místostarosta města pan Lesák, který podal zprávu o smlouvě o úvěru od společnosti Česká 

spořitelna, a.s., a požádal členy FV, aby dali své připomínky a stanoviska. Předseda FV se zeptal na možnost 

předčasného splacení úvěru bez pokut a nákladů, tak aby úvěr nemusel být považován za nezrušitelný závazek 

zastupitelstva v příštím volebním období. Proto se dotázal na význam formulace ve smlouvě předčasného 

splacení úvěru s příslušenstvím. Vedoucí ekonomického odboru zajistí odpověď, která bude zaslána všem členům 

FV. Poté FV doporučí zastupitelstvu města ke schválení. 

 

8. Na dotaz Mgr. Bc. Rostislava Havelky na další nabídky bank byla odpověď zatím negativní. 

 

 

Příští jednání:   12. 3. 2018 v 17.00 hod. 

 
jednání zahájeno v 17:00 hod. 
jednání ukončeno v 18:30 hod. 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
 
 
zapsala:  Apltová Jana 
 
ověřil: Mgr. Libor Síla  
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