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
Zápis č. 5
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 2. 5. 2016
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář
omluveni:
hosté:
Mgr. Petra Urbanová, Mgr. Kamil Hainc
Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Zásady Fondu rozvoje bydlení, Obecně závažná vyhláška o místních poplatcích
3. Účetní závěrka, Závěrečný účet města a Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
4. Předložené materiály ekonomického odboru do ZM - Rozpočtová opatření schválena RM
5. Příprava kontroly hospodaření se mzdovými prostředky PO za rok 2015

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

2. Tajemnice Mgr. Petra Urbanová podala vysvětlení k materiálům předloženým do ZM k Obecně závazné
vyhlášce o místních poplatcích a k Zásadám fondu rozvoje bydlení.
Dále byl přítomen Mgr. Kamil Hainc, který doplnil paní tajemnici a podal vysvětlení k předkládaným
materiálům.
FV předložil ekonomickému odboru připomínky k Zásadám FRB, které byly zapracovány zčásti a některá
doporučení byla ponechána na rozhodnutí členů ZM. FV konstatoval, že některá doporučení byla vynechána
vůbec a budou znova otevřena na ZM. Úplné zaslané připomínky FV jsou součástí tohoto zápisu.

3. FV projednal účetní závěrku města za rok 2015.
FV bere na vědomí návrh na schválení účetní závěrky za rok 2015 a doporučuje ZM s ní vyslovit souhlas.
FV projednal závěrečný účet města a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2015. FV bere na vědomí návrh na schválení závěrečného účtu města za rok 2015 a doporučuje
ZM vyslovit s ním souhlas. Zároveň pověřuje předsedu FV podepsat zprávu auditora.
FV požaduje prověřit, zda musí FV podepisovat zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města, protože zákon o obcích toto nevyžaduje.

4. FV projednal materiály ekonomického odboru – Přehled rozpočtových změn schválených radou města. FV
bere na vědomí a nemá připomínky.
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5. Příprava kontroly hospodaření se mzdovými prostředky PO za rok 2015, v organizacích, které dostávají
příspěvek na mzdy od města.
FV schvaluje pracovní skupinu ve složení: Ing. Ottis a Ing. Pacholíková. FV pověřuje pracovní skupinu, aby
zjistila, zda jsou ve městě platové směrnice pro PO, jaký je systém přidělovaných mzdových prostředků
a jaký je systém jejich kontroly.
Na příštím jednání podá pracovní skupina zprávu o výsledku a FV se dohodne, jak bude postupovat dále.

Příští jednání:

13. 6. 2016

v 17.00 hod.

V Kralupech nad Vltavou 2. 5. 2016

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

jednání zahájeno v 17:00 hod.
jednání ukončeno v 19:00 hod.

zapsala: Jana Apltová
ověřil: Ing. Jan Cihlář
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