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. 8
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 19. 9. 2016
přítomni: Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková, Ing. Jan Cihlář
omluveni:
hosté: Marcela Horčičková
Program jednání
1. Zahájení, volba ověřovatele
2. Seznámení s postupem při realizaci projektu města
3. Rozpočtové změny
4. Sociální fond
5. Zrušení FRR
6. Různé

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

2. Seznámení s postupem při realizaci projektu města.
Byla přítomna vedoucí odboru RIaSM Marcela Horčičková, která podala podrobné vysvětlení k postupu při
realizaci vybrané akce: „Rekonstrukce komunikace Za Humny v Zeměchách“. FV kladně zhodnotil, že město
používá v zásadě logický, transparentní a profesionální systém řízení investiční výstavby. Diskuse byla u způsobu
výběru dodavatelů, kde se zdá některým členům FV, že pravidla chybí. Rovněž by FV doporučoval systém
závěrečných zpráv hodnotících průběh akce, přístup dodavatele, dodržování smluv, harmonogramu a rozpočtu.

3. FV projednal rozpočtové změny, které budou předloženy do ZM 21. 9. 2016 a nemá připomínky. Předseda
konstatoval, že obsahují převod městských prostředků na akci (horolezecká stěna), jejíž celkový rozpočet
převyšuje 500 tis. Kč a nebyla podle pravidel schválena ZM. Tuto záležitost přednese na ZM.

4. FV se seznámil s novými zásadami pro tvorbu a čerpání účelových prostředků sociálního fondu města Kralupy
nad Vltavou. FV nemá připomínky.

5. FV projednal materiál do ZM - Zrušení fondu rozvoje a rezerv. Informaci přednesla pí. Apltová. FV provedl
průzkum u několika měst (Meziboří, Neratovice a.j.) a konstatuje, že to je obecný trend, neshledal důvody pro
jeho zachování a proto nemá k jeho zrušení připomínky.
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6. Podle plánu práce by měl v říjnu FV provést kontrolu čerpání prostředků města u vybrané kulturní akce. Ing.
Cihlář navrhl Dny Kralup 2016. FV souhlasí, požádal Ing. Cihláře o vedení kontrolní skupiny a nanominoval Mgr.
Sílu jako dalšího člena. Předseda FV přislíbil zajištění spolupráce příslušných pracovníků města podle požadavků
kontrolní skupiny.

Příští jednání:

24. 10. 2016 v 17.00 hod.

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

jednání zahájeno v 17:00 hod.
jednání ukončeno v 18:00 hod.

zapsala: Jana Apltová

ověřil: Mgr. Libor Síla
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