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 20. 6. 2016
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková
omluveni: Ing. Jan Cihlář
hosté:
Libor Lesák
Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu města za 1. Q 2016
3. Kontrola hospodaření PO Městské muzeum za 1. Q 2016 (návštěva muzea od 17.00 hod.)
4. Plán činnosti FV na 2. pololetí 2016
5. Závěr - různé

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

2. Jednání se zúčastnil místostarosta pan Lesák, který podal zprávu o plnění a čerpání rozpočtu města za 1. Q
2016. Příjmy se plní na 27,83 % a výdaje se čerpaly na 15,81 %. Nízké čerpání je především u těchto odborů:
- Realizace investic, a to z důvodu začínajících investičních akcí, které se rozbíhají a budou hrazeny až ve 3.
čtvrtletí.
- Správa majetku, kde jsou údržby a energie, které budou také hrazeny od 2. čtvrtletí.
- Odbor životního prostředí - údržba zeleně začíná od měsíce dubna.
- Kancelář starosty – Dny Kralup, Městský ples, Adventy – tyto akce jsou především v 2. pololetí.
Pan Lesák také podal informaci o plnění rozpočtu k 31. 5. 2016. Příjmy jsou plněny na 43,73 % a výdaje jsou
čerpány na 26,86 %.
FV byl informován o rezervách města.
Rezerva města (havárie)……………………… 6.373.046,11 Kč
Rezerva na investice……………………………10.167.877,91 Kč
Rezerva na spoluúčast k dotacím………..14.695.298,21 Kč

3. FV provedl kontrolu hospodaření v příspěvkové organizaci městské muzeum. FV žádal okomentovat položky
s výrazným přečerpáním a položky s výrazně nižším čerpáním proti aliqotu. Pan ředitel PaedDr. Jan Racek
spolu s účetní paní Saurovou podali vysvětlení k jednotlivým položkám.
Poté byla uskutečněna prohlídka celé budovy městského muzea. Členové FV diskutovali s vedením muzea
návštěvnost, sociální i věkovou strukturu návštěvníků, ceny vstupenek, porovnání s ostatními podobnými
institucemi v okolí i další plány organizace.

4. FV projednal plán činnosti na 2. pololetí 2016, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.
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5. Místostarosta pan Lesák požádal FV o parametry, které budou vypsány do výběrového řízení na nového
auditora k provedení přezkoumání hospodaření města Kralupy nad Vltavou.

Příští jednání: 29. srpna 2016 v 17.00 hod.

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

jednání zahájeno v 16:30 hod.
jednání ukončeno v 18:55 hod.

zapsala: Jana Apltová
ověřila: Ing. Ivana Pacholíková
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