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. 7
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 29. 8. 2016
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář, Mgr. Bc. Rostislav Havelka
omluveni:
hosté:
Libor Lesák
Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Výsledky města za I. pololetí (p. Lesák)
3. Praxe a postup MÚ při realizaci investičních projektů (p. Lesák)
4. Harmonogram jednání FV II. pol. 2016
5. Cash Flow města k 31. 7. 2016
6. Různé

1. Předseda finančního výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a hosta a zahájil jednání.
Byl zvolen ověřovatel zápisu – Ing. Cihlář.
2. Jednání se zúčastnil místostarosta pan Lesák, který podal zprávu o plnění a čerpání rozpočtu města
za 1. pololetí r. 2016. Příjmy se plní na 57,92 % a výdaje se čerpaly na 33,96 %. Nízké čerpání je především
u těchto odborů:

ekonomický odbor – jsou zde rozpočtovány rezervy města, které se po usnesení RM a ZM převádějí
na schválené akce (cca 21 mil. Kč),
odbor životního prostředí - údržba zeleně probíhá od měsíce dubna, vyšší čerpání bude ve 2. pol.
roku 2016,
realizace investic - investiční akce se rozbíhají a budou hrazeny až ve 2. pololetí roku 2016.
FV oceňuje kladně hospodaření města po stránce příjmů i výdajů. U výdajové stránky navíc oceňuje, že kromě
tradičního nižšího čerpání investic v I. pololetí došlo i k úsporám v běžných výdajích. Na účtech je zatím
dostatečná finanční rezerva do konce roku 2016.
FV dále diskutoval hospodaření příspěvkových organizací za stejné období. Pozastavil se u téměř vyčerpání
některých ročních položek u DDM a projevil obavy o financování této PO do konce roku. Podle informací MÚ
provádí šetření a proto FV požaduje informaci o jeho výsledku a případné řešení finanční situace DDM 2016.
Tuto informaci navrhne předseda jako usnesení ZM s tím, že ZM rozhodne bude-li se jednat o informaci pouze
pro FV nebo ZM.
3. Praxe a postup MÚ při realizaci investičních projektů.
FV projednal materiál „Plán investic města Kralupy nad Vltavou“, který byl předložen místostarostou panem
Lesákem. Materiál popisuje postup realizace investic ve městě od jejich ideového vzniku, schvalovacího
procesu, převzetím odborem investic a jejich realizace. Pan místostarosta podal k tomuto materiálu
podrobné vysvětlení a odpověděl řadu dotazů členů FV.
FV ocenil materiál a dohodl se, že na dalším zasedání se seznámí s aplikací uvedených zásad a podrobným
praktickým postupem u některého z vybraných již realizovaných projektů.
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4. Harmonogram jednání FV ve II. pol. 2016.
FV se dohodl, že základní schůzky budou probíhat vždy od 17.00 hod. před pracovním jednáním
zastupitelstva města.
Termíny: 12. 09. 2016
24. 10. 2016
05. 12. 2016

V případě potřeby na návrh ZM, členů výboru, jednatele nebo podle potřeby pracovního programu FV
mohou být svolána další zasedání.
P. Apltová byla požádána o zaslání této informace ZM a tajemnici MÚ podle usnesení ZM.

5. FV projednal předloženou tabulku - Cash Flow města k 31. 7. 2016.
Finanční prostředky na účtech města k 31. 7. 2016 jsou ve výši 146.560.669,52 Kč.
FV se seznámil s významem jednotlivých položek přehledu.
6. FV diskutoval úkol ze svého programu – kontrola čerpání mzdových prostředků. Konstatoval, že pro
naprostou PO a vlastní MÚ existují pokyny a kontrolní mechanismus, jak určovat zaměstnancům základní
plat a případné zákonné příplatky a rovněž pro většinu PO je transparentní, jaké mzdové prostředky jsou
poskytovány městem a jaké z externích zdrojů.
Riziko vidí přesto tam, kde je možné více zdrojů (státní rozpočet/krajský úřad; MÚ; Úřady práce apod.)
a nemají-li útvary odpovědné za sestavování rozpočtů (ekonomický odbor supervizovaný rozpočtovou
komisí) úplný přehled o těchto zdrojích spolu s aktuální informací o počtu pracovníků příp. jejich vývoji
příslušné PO, může dojít při plánování mzdových prostředků k narušení standardních mzdových relací
zaměstnanců.
FV toto upozornění oficiálně zašle ekonomickému odboru MÚ a Rozpočtové komisi RM.

Příští jednání:

12. 9. 2016 v 17.00 hod.

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

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

zapsala: Jana Apltová

ověřil: Ing. Jan Cihlář
čj.: MUKV44603/2016/EO
sp.znak:101.2.3
sk. znak/lhůta: A/10

