
Finanční výbor Zastupitelstva města Králíky 
 

Zápis z 1. zasedání finančního výboru ze dne 17.02.2011 
 
 
Přítomni: Pavel Strnad (předseda FV), Ing. Zdenka Kyllarová, Michael Hudetz (členové FV)  
 
Hosté: Jana Ponocná (starostka města), Marie Pecháčková (vedoucí finančního odboru MěÚ); 
část jednání: Ing. Věra Kubíčková (vedoucí majetkového odboru MěÚ), Ing. Roman Švéda (informatik) 
 
Místo jednání: kancelář vedoucí finančního odboru MěÚ 
 
Jednání zahájeno v 15:00 hodin.    
 
Předseda FV zahájil 1. jednání finančního výboru ve volebním období 2010-2014 a přivítal přítomné 
členy. Členové FV schválili program jednání: Návrh rozpočtu města Králíky na rok 2011. 
Hlasování: přítomno: 3  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
Návrh rozpočtu města Králíky na rok 2011  
Členové FV se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2011. Základní informace o tvorbě rozpočtu poskytla 
paní Pecháčková, komentář k návrhu rozpočtu přednesla paní Ponocná. Členové FV si vyžádali odpovědi 
na několik  desítek dotazů k jednotlivým kapitolám a položkám rozpočtu. 
 
Usnesení č. FV-2011-1: 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města: 

- vést věcnou a odpovědnou debatu na veřejném jednání ZM o struktuře příjmů a výdajů rozpočtu; 
- detailně rozebrat příčiny a především důsledky přijetí úvěru ve výši 43 milionů Kč (Skřivánek); 
- pojmenovat veškeré dostupné alternativy úhrady závazku za Skřivánek - pokud existují; 
- přehodnotit členství Města Králíky v o.p.s. a v dalších institucích včetně vyplácení příspěvků těmto 

institucím; 
- vypracovat seznam nemovitostí v majetku města určených k prodeji a posoudit výhodnost prodejů; 
- (ing. Kyllarová) analyzovat podmínky, za kterých byl Skřivánek realizován, za jakých podmínek se 

musí dokončit zbývající parcely i v případě nezájmu o tyto parcely, kdo je zodpovědný za vzniklou 
situaci, jaká byla prognóza prodeje a z jakých předpokladů vycházela a z čeho se předpokládalo, že 
bude investice zaplacena;  

- (ing. Kyllarová) detailně zodpovědět, kolik budou ročně stát poplatky za přijatý úvěr, kolik bude 
roční jistina úvěru a kolik budou celkové roční náklady na dosud přijaté úvěry včetně navýšení o 
nový úvěr, kolik let tento úvěr bude město splácet, z čeho bude tento úvěr splácen a čím bude tento 
úvěr jištěn. 

 
Hlasování: přítomno: 3  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 
Jednání skončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
V Králíkách dne 17.02.2011                                                                               Zapsal: Pavel Strnad 
 


