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. 6
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 23. 10. 2017
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Mgr. Libor Síla, Jana Apltová
omluveni: Ing. Ivana Pacholíková
hosté:
Mgr. Ladislav Voves, pí. Fridrichová

Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Přehled rozpočtových změn schválených RM
3. Kontrola hospodaření MěP
4. Přehled o peněžních tocích k 30. 9. 2017
5. Plnění příjmů a výdajů města k 30. 9. 2017
6. Různé

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

2. FV projednal předložený materiál – Přehled rozpočtových změn schválených radou města. FV bere materiál
na vědomí a nemá připomínky.

3. Jednání FV proběhlo na Městské policii Kralupy nad Vltavou. Ředitel městské policie podal informaci k čerpání
rozpočtu za 3. Q roku 2017. Všechny položky byly řádně okomentovány a nedošlo k překročení aliquotu u žádné
položky. Plánované výdaje, které již nebudou čerpány, budou vráceny do rezervy města ve výši cca 300 tis. Kč.
Dále ředitel městské policie okomentoval návrh rozpočtu na rok 2018. Navýšení se týká platů plánovaných
nových zaměstnanců a navýšení platů stávajících podle zákona. FV podpořil navrhovanou investiční položku –
nákup 2 ks nových kamer v rámci obnovy městského kamerového dohlížecího systému.
FV kladně hodnotí vypracované tabulky čerpání rozpočtu za 3. Q 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018 včetně
podrobného komentáře.
Ředitel MěP upozornil, že nejsou v majetku města odepsány analogové kamery, které již nejsou používané.

4. Ekonomický odbor předložil tabulky „Přehled o peněžních tocích k 30. 9. 2017“. Stav finančních prostředků
na všech účtech města k 30. 9. 2017 byl ve výši 163.583.366,10 Kč.
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5. FV projednal předloženou tabulku Plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2017. Příjmy se plnily na 83,13 % a výdaje byly
čerpány na 54,06 %. FV kladně ohodnotil plnění příjmů. Současně konstatoval nižší čerpání investičních výdajů.

6. FV pověřuje předsedu Ing. Ottise o prověření centralizace nákupu energií Města a městských organizací.
FV konstatoval, že výjezdní zasedání zastupitelů města do Mokrosuk se neuskutečnilo z důvodu nízké účasti. FV
navrhuje výjezdní zasedání do Mokrosuk zařadit do Plánu práce na rok 2018.
Ing. Cihlář navrhuje zařadit do Plánu práce na rok 2018 kontrolu investičních akcí, zejména porovnání rozpočtu
podle projektu a skutečně vysoutěžené ceny.

Příští jednání: 4. prosince 2017

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
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