
 

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.: MUKV17126/2018/EO   
sp.znak:101.2.3 

sk. znak/lhůta: A/10 
 

 Zápis č. 3  
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 14. 3. 2018 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář 

omluveni: Mgr. Bc. Rostislav Havelka 
hosté:                 Bc. Miroslav Raif 
 
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Vyhodnocení nabídek 
 

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

zápisu – Ing. Pacholíková. 

 

2. FV se zabýval vyhodnocením nabídek na zhodnocení finančních prostředků města. 

V úvodu předseda nastínil možné výstupy – doporučení z jednání: 

 

- odložit doporučení, podrobně prostudovat nabídky (kompletně obdržené v pondělí 12. 3. na jednání FV č. 2), 

kontaktovat referenční města a pokusit se o definici výběrových kritérií a závěrečné doporučení předložit na 

příštím ZM 

- vybrat tři společnosti, pozvat je na pracovní ZM pro konečné rozhodnutí 

- doporučit jednu společnost s komplexním zdůvodněním a pozvat ji na ZM, lze zkombinovat s předchozí 

variantou 

- doporučit tři společnosti a rozdělit mezi ně uvažovanou investici s prezentací ZM 

- Ing. Cihlář doplnil další variantu: nabídky neprojednávat, protože to podle něho nepatří do agendy FV 

 

V následující diskusi se členové většinově (3:1) přiklonili k poslední variantě s tím, že se navíc necítí 
odborně způsobilí na základě předložených nabídek k definitivnímu výběru pro doporučení ZM. 
 
 
V další nezávazné diskusi členové vyjádřili následující postoje: 
 

Ing. Cihlář nedoporučuje žádnou nabídku, maximálně Českou spořitelnu, a.s. 

Ing. Pacholíková doporučuje více investic, místo uložení financí 

Mgr. Síla doporučuje uložení finančních prostředků do České spořitelny, a.s. 

Ing. Ottis doporučuje pokračovat dále ve výběru jako pomoc RM a ZM 
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FV doporučuje ZM následující další postup: 

ZM po seznámení s výhodami a riziky rozhodne obecně, zda pojistit či nikoliv. 

 

 

V případě kladného rozhodnutí, FV doporučuje: 

 

-   40-60% uvažované částky investovat do pětiletých státních dluhopisů (výnos 1,2% p.a.), ale prakticky 

nelikvidní, proto jen částečná investice 

 

-     zbývající část investovat do některé z předložených nabídek, která/které budou vybrány klasickým způsobem 

tj. výběrovou komisí, jmenovanou RM. FV nabízí účast v této komisi.   

   

 

 

 

 

 

Příští jednání:   30. 4. 2018 v 17.00 hod. 

 
jednání zahájeno v 17:00 hod. 
jednání ukončeno v 18:15 hod. 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
 
zapsal:  Bc. Miroslav Raif 
 
ověřil:  Ing. Ivana Pacholíková  
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