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 Zápis č. 4  
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 9. 5. 2018 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Jan Cihlář 

omluveni: Ing. Ivana Pacholíková 
hosté:                 Bc. Miroslav Raif, Libor Lesák 
 
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Rozpočtové opatření č. 12/2018 
3. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
4. Účetní závěrka za rok 2017 
5. Závěrečný účet za rok 2017 
6. Zpráva auditora 
7. Zhodnocení finančních prostředků, návrhy smluv a investičních strategií 
8. Přehled o peněžních tocích k 31.3.2018 
9. Tabulka plnění příjmů a výdajů k 31.3.2018    
10. Výběr investiční akce pro kontrolu finančním výborem  
11. Různé 

 
 

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

zápisu – Mgr. Síla 

 

2. Místostarosta Libor Lesák okomentoval materiál - Rozpočtové opatření č. 12/2018. 

Finanční výbor nemá připomínky a doporučuje zastupitelstvu schválit. 

   

3. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“. Předseda FV se dotázal na body, 

týkající se odvodu zřizovateli z kladného hospodářského výsledku PO Technické služby města a Městský bytový 

podnik, proč jenom tyto PO. Místostarosta Lesák vysvětlil, že se jedná o odvod za nevyčerpané energie a odpisy. 

Na dalším jednání RM bude schváleno rozpočtové opatření - odvod za nevyčerpané energie a odpisy od ostatních 

příspěvkových organizací. FV nemá připomínky k materiálu a bere na vědomí. 

 

4. Místostarosta Libor Lesák okomentoval účetní závěrku města Kralupy nad Vltavou za rok 2017. FV projednal 

a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města za rok 2017. 

5. Dále pan místostarosta okomentoval závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2017.  

FV doporučuje ZM schválit závěrečného účet města za rok 2017.   

 

6. FV projednal Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017.  

FV bere na vědomí zprávu a na základě doporučení auditora navrhuje EO vypracovat pravidla nebo směrnici 

v jaké fázi nebo za jakých podmínek navrhnout RM odepsat nedokončenou „zmařenou“ investici. 

http://www.mestokralupy.cz/
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7. Místostarosta Libor Lesák podal vysvětlení k návrhu smluv a investiční strategie na zhodnocení finančních 
prostředků města. Vedoucí EO pan Raif předložil a zhodnotil přehled vstupních poplatků. FV požaduje zjistit 
a doložit také výstupní poplatky. (Dodatečně byl FV informován, že nejsou žádné stornovací poplatky.) 
 
FV bere na vědomí návrhy smluv a investiční strategie. FV konstatuje, že se jedná o standartní smlouvy, které 
jsou ve stejném znění uzavírány se všemi klienty zmíněných společností. 
 
FV konstatuje, že navržené strategie jsou konzervativní a snaží se tak minimalizovat riziko. Rovněž bere na 
vědomí, že i když uvažovaný investiční horizont je tři – čtyři roky, navržená koncepce je flexibilní a umožňuje 
změnu strategie nebo celé koncepce hospodaření s volnými prostředky v průběhu tohoto období. 
 
FV doporučuje ZM následující kontrolní schéma vývoje investic: 
1x měsíc EO 
1x čtvrtletí RM průběžná zpráva EO 
1x pololetí ZM průběžná zpráva EO 
   
   

8. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 31. 3. 2018“. Stav finančních prostředků 
na všech účtech města k 31. 3. 2018 byl ve výši 193.463.988,43 Kč.  
 
 

9. FV projednal předloženou tabulku Plnění příjmů a výdajů k 31. 3. 2018.  Příjmy se plnily na 26,73 % a výdaje byly 
čerpány na 13,04 %.  
 
 

10. Finanční výbor provedl výběr investičních akcí pro kontrolu FV dle předloženého přehledu investičních akcí. 
Jedná se o tyto akce:  Rekonstrukce sociálního zařízení v Mokrosukách 
                                        Rekonstrukce komunikace V Uličce 
 
 

11. FV se dohodl, že na příštím jednání se bude zabývat kontrolou hospodaření příspěvkové organizace Sociální 
služby města.  

 

Příští jednání:   11. 6. 2018 v 17.00 hod. 

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

http://www.mestokralupy.cz/

