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. 10
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 5. 12. 2016
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář
omluveni:
hosté:
Program jednání
1. Návštěva ZŠ Jodlova s prohlídkou a kontrolou hospodaření za 1. – 3. Q 2016
2. Kontrola vyúčtování Dny Kralup 2016
3. Zpráva o návštěvě DDM
4. Rozpočet města na rok 2017
5. Rozpočtový výhled
6. Rozpočtová opatření předkládaná na ZM 14. 12. 2016
7. Různé

1. Jednání FV probíhalo v ZŠ Jodlova. Paní ředitelka provedla členy FV po prostorách školy a seznámila
s provozem školy. FV kontroloval hospodaření za 1. – 3. Q 2016 a jeho relaci k plánu na rok 2017. Čerpání
probíhá rovnoměrně bez větších odchylek a i dotace na rok 2017 je požadována ve stejné výši. Paní ředitelka
informovala FV o nutné investici do budovy. Jedná se o rekonstrukci elektro rozvodů včetně osvětlení. FV
navrhne MěÚ k úvaze zajištění bezbariérového přístupu do budovy a tím i rozšíření možnosti zvýšení počtu
žáků.
2. Dne 7. 11. 2016 proběhla kontrola financování akce Dny Kralup 2016, kterou provedli členové FV Ing. Cihlář
a Mgr. Síla. Členové FV se seznámili s tabulkou - podrobné čerpání – Dny Kralup 2016. Členové konstatují, že
cenové relace jsou v pořádku včetně smluvního zajištění akce. Základní tabulka výdajů DK 2016 je v příloze.
FV navrhuje větší využití vedlejších zdrojů financování ve smyslu zvýšení příspěvků participujících
podnikatelů.
3. Proběhla seznamovací návštěva DDM, které se zúčastnili Ing. Ottis a Ing. Pacholíková. Zápis ze setkání je
v příloze. FV navrhuje po konsolidaci nového vedení zařadit do plánu práce na rok 2017 kontrolu
hospodaření DDM. Zaměří se i na středisko Mokrosuky, kde by porovnal výsledky 2017 a 2016 a zhodnotí tak
účinnost opatření navržená novým vedením pro zlepšení HV.
4. Finanční výbor se seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2017 a konstatuje, že příští rok bude město oddlužené
a že město má i po rozpuštění cca 40 mil. Kč rezervy na navržené konkrétní investiční akce, rezervaci cca 13
mil. Kč na spoluúčast k uvažovaným externě dotovaným projektům, další rezervu cca 40 mil. Kč finančních
prostředků pro další investiční akce, které budou vybrány a schváleny v průběhu roku 2017.
FV velmi kladně ohodnotil rozpočtovou kázeň PO a dalších organizací řízených městem (dotace prakticky na
úrovni 2016).
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok
2017.
5. FV rovněž velmi kladně ohodnotil předkládaný Rozpočtový výhled na období 2018 – 2023 jako realistický a
zároveň pozitivní. Modelované možné úvěrové zatížení ukazuje, že i při zachování úrovně investičních výdajů
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posledních let v celém uvažovaném období, město je schopno si půjčit až 100 mil. Kč střednědobého úvěru
při udržení kladného cash flow v celém období.
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Kralupy nad Vltavou na r. 2018 –
2023.
6. Nebyla předložena žádná RO.
7. Předseda FV informoval o postupně zaváděné praxi RM a ZM používat při oceňování nemovitostí a pozemků
„ceny obvyklé“ a pro tyto účely pořizovat znalecké posudky. Tím se úkol z programu FV na II. pololetí 2016
„vyzkoušet metodu oceňování pozemků používanou finančními úřady“ stává bezpředmětným.
Členové FV byli seznámeni se současnou situací soudní pře s RHG s.r.o. a požádáni o sdělení názorů na řešení
elektronicky do 14.12.
FV zve na své další jednání vedoucího ekonomického odboru Bc. Miroslava Raifa.

jednání zahájeno v 16:00 hod.
jednání ukončeno v 18:00 hod.

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

zapsala: Apltová Jana

ověřil: Ing. Cihlář
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