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

konaného dne 21. 3. 2016 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis,  Mgr. Libor Síla, Mgr. Bc. Rostislav Havelka 
omluveni: Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková 
hosté:           Libor Lesák  
 
Program jednání 

1. Zahájení, volba ověřovatele 
2. Hospodářské výsledky PO za rok 2015 
3. Předložené materiály ekonomického odboru do ZM 
4. Příprava činnosti na duben 

    
 

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta a zahájil jednání. 
Byl zvolen ověřovatel zápisu – Mgr. Libor Síla.  
 

 
 

2. Byl přítomen místostarosta Libor Lesák, který podal podrobnou informaci o výsledcích hospodaření 

příspěvkových organizací města. Všechny organizace skončily v kladném hospodářském výsledku. Město 

požaduje, aby nevyčerpané prostředky na energie byly vráceny zřizovateli včetně přeplatků za rok 2014, 

vzhledem k tomu že podstatná část úspor byla dosažena úspěšným vstupem města do jednání o cenách 

a velmi mírnou zimou 2015. FV tento přístup ocenil. 

- Přesto FV doporučuje použití motivace PO při šetření energií. Pan Lesák vysvětlil, že se tímto už zabývají 
s tím, že by město přidělilo část úspor do fondu odměn jednotlivým PO, u kterých se prokáže, že se aktivně 
úsporami zabývají (pravidelná kontrola spotřeby, úsporné zapínací programy atd.) 
- p. Lesák podrobně komentoval návrhy rozdělení redukovaného (viz výše) hospodářského výsledku mezi 
rezervní fond a fond odměn PO, které budou předloženy RM ke schválení. FV konstatoval, že relace mezi PO 
a mezi RF a FO jedn. PO vypadají velmi rozumně a ukazují na dlouholetou úspěšnou praxi rozpočtové komise. 
Přesto se někteří členové FV domnívají , že by se dalšího zlepšení (ve smyslu „ pocitu spravedlnosti“ ) mohlo 
dosáhnout snížením subjektivity při návrzích jak ředitelů ,tak RK zavedením nějakých zásad nebo pravidel 
pro přidělování do FO. Např. velikost HV, podíl hospodářské činnosti na něm, úspora mzdových prostředků 
a OON atd. Co by ale mezi kriterii asi nemělo být, je čerpání FO v hodnoceném období. 
Předseda FV projedná tento návrh s p. Lesákem a příp. dalšími příslušnými pracovníky města. 
- v souvislosti s čerpáním a přídělem do fondů se FV vrátil k zápisu č. 3 a konstatování financování opravy 
chodníku z RF TSM. 
Předseda FV poskytl výtah ze zákona č. 250/2000 Sb. „ O rozpočtových pravidlech ..“ o fondech PO , kde se 
toto užití RF opravdu nepředpokládá. Výtah je přílohou tohoto zápisu. Vzhledem k tomu, že takovéto užití RF 
v praxi města není ojedinělé, bude předseda FV tento problém konzultovat s p. Lesákem, p. Ing. Jakoubkovou 
a auditorkou města, nemělo by se to opět řešit nějakým dokumentem, pro jednotný výklad ve městě. 
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3. FV projednal materiály ekonomického odboru – Rozpočtové opatření č. 7/2016 a přehled rozpočtových 
změn schválených radou města. 
FV jednomyslně podpořil navrhované finanční převody s výjimkou bodu B1 který podpořil většinově. 
Námitku vznesl předseda FV, který se domnívá, že tato část vlastně představuje „Investiční plán města 
Kralupy II. část (první byla schválena s rozpočtem 2016), tedy velmi důležitý dokument pro rozvoj města 
v letošním roce. Proto by si zasloužil samostatné projednávání a daleko víc písemných a závazných informací 
ke každému projektu. Už jenom požadovaný výdaj - cca 20 mil Kč, by si to zasluhoval.  Nikoliv nahrazené 
ústním, byť profesionálním, stručným vysvětlením, tak jak bude poskytnuto ZM a bylo poskytnuto FV. 

 

 
 
 
 
  

4. Příprava činnosti na duben. 
Na dalším jednání se FV bude zabývat kontrolou hospodaření se mzdovými prostředky PO za rok 2015. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Příští jednání:      2. 5. 2016                 v 17.00 hod.          
 
V Kralupech nad Vltavou 21. 3. 2016 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
jednání zahájeno v 17:00 hod. 
jednání ukončeno v 19:05 hod. 
 
zapsala: Jana Apltová 
 
ověřil: Mgr. Libor Síla 
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