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 Zápis č. 5  
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 

konaného dne 11. června 2018 
 
přítomni:  Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková 

omluveni: Mgr. Libor Síla 
hosté:                 Bc. Miroslav Raif 
 
 
Program jednání 
                   1. Zahájení, volba ověřovatele 
                   2. Kontrola investičních akcí 
                   3. Rozpočtové opatření č. 15/2018 
                   4. Přehled rozpočtových změn schválených radou města 
                   5. Cash flow k 30.04.2018 
                   6. Plnění příjmů a výdajů k 30.04.2018 
                   7. Plán práce na II. pololetí 2018 
 

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

zápisu – Ing. Cihlář. 

 

2. Kontrola investičních akcí  
Členové finančního výboru provedli kontrolu investiční akce – „Rekonstrukce komunikace V Uličce“ a konstatují, 
že k akci nemají připomínky. 
Zápis o kontrole je přílohou zápisu. 
 
 
Dále se FV zabýval kontrolou investiční akce „Rekonstrukce sociálního zařízení v Mokrosukách“. Byla pozvána 
paní Ulmová, která zodpověděla dotazy členů FV. 
Zápis o kontrole je přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlavní připomínky: 
1) nebylo VŘ na projektanta akce, který byl navíc určen jako TD stavby 
2) nebylo opakováno VŘ na dodavatele, přestože se z 5 oslovených přihlásil pouze jediný 
3) předběžný rozpočet projektanta nebyl určen jako maximální při VŘ 
 
Předseda FV projedná tyto připomínky s příslušnými pracovníky MěÚ. 
FV dále požaduje vyčíslení m2 opravované plochy pro zhodnocení vynaložených nákladů. 

 

3. FV projednal materiál do ZM  - Rozpočtové opatření č. 15/2018 a požaduje informaci o schválení uvedených akcí  

„Územní studie krajiny“ a  „Rekonstrukce jídelny a kuchyně v ZŠ Komenského náměstí“ ZM. 

 

http://www.mestokralupy.cz/
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4. FV projednal materiál „Přehled rozpočtových změn, schválených radou města“.  

FV nemá připomínky k materiálu a bere na vědomí. 

   
5. Ekonomický odbor předložil tabulku „Přehled o peněžních tocích k 30. 4. 2018“. Stav finančních prostředků 

na všech účtech města k 30. 4. 2018 byl ve výši 197.712.728,90 Kč.  
 
 

6. FV projednal předloženou tabulku Plnění příjmů a výdajů k 30. 4. 2018.  Příjmy se plnily na 34,01 % a výdaje byly 
čerpány na 16,99 %.  
 
 

7. Plán práce na II. pololetí roku 2018 
FV se dohodl na omezení plánu práce vzhledem k volbám v říjnu t.r. pouze na III. čtvrtletí a s respektováním 
období dovolených i na redukci obsahu. 
 
Návrh plánu je přílohou zápisu. 
 
 

8. Různé 
Ing. Cihlář požádal zapisovatelku o zaslání všech zápisů za čtyřleté období pro kontrolu plnění navržených 
opatření a jako podklad pro závěrečnou hodnotící zprávu činnosti FV za celé volební období.  
 
Ing. Ottis požaduje o zaslání termínů dovolených od všech členů a zapisovatelky finančního výboru, aby mohl 
navrhnout zasedání FV v červenci a srpnu. Zářijové zasedání bude standartně v pondělí, týden před pracovním 
ZM.  

 

Příští jednání:   10. září 2018 

 
jednání zahájeno v 17:00 hod. 
jednání ukončeno v 18:00 hod. 
 
 
Ing. Ivan Ottis 
předseda výboru 
 
zapsala:  Jana Apltová 
 
ověřil: Ing. Jan Cihlář 
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