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 Zápis č. 2 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 27. 2. 2017 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková 
omluveni: Ing. Jan Cihlář 
hosté:           Bc. Miroslav Raif 
 
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Plnění příjmů a výdajů města za rok 2016 
3. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2016 
4. Přehled rozpočtových změn schválených RM 
5. Rozpočtové opatření do ZM 13. 3. 2017 
6. Výběr projektů ke kontrole 
 

 
1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta. Byl zvolen ověřovatel zápisu – 

Mgr. Libor Síla. 

 

2. FV projednal plnění příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou k 31. 12. 2016. Příjmy byly plněny na 114,73 % tj. 

překročení o 41,39 mil. Kč a výdaje na 79,73 % tj. nedočerpání o 72,03 mil. Kč. Celkem zbylo na rozpočtových 

účtech cca 112 mil. Kč. FV hodnotí kladně hospodaření města.  

 

3. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2016“. Stav finančních prostředků 

na všech účtech města k 31. 12. 2016 byl ve výši 135.915.775,15 Kč. 

 

4. FV projednal materiál na vědomí do ZM – přehled rozpočtových změn, schválených RM. Předseda FV kladl dotazy 

k některým bodům. Většina dotazů byla zodpovězena. Vedoucí EO byl požádán o odpovědi na dotazy, týkající se 

daru od spol. QUEENS GAMES a.s. a dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Odpovědi budou zaslány e-mailem 

všem členům FV. FV bere na vědomí materiál do ZM a jednotlivé připomínky případně budou vzneseny 

na zasedání ZM. 

 

5. FV projednal Rozpočtové opatření do ZM a podporuje rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města 

na tyto akce: ZŠ Jodlova – rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení, centrum města II. etapa a rezerva města 

na přestavbu budovy Pivovaru a centra města. Pro podporu ostatních akcí chybí informace. 

 

6. FV se zabýval výběrem investičních akcí, které byly dokončeny v roce 2016. FV se dohodl, že provede kontrolu u 

těchto investičních akcí:  ZŠ V. Havla – víceúčelové hřiště I. etapa 

                                             Mostní ulice – veřejné osvětlení 
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Příští jednání:   10. 4. 2017 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 

http://www.mestokralupy.cz/

