
Finanční výbor Zastupitelstva města Králíky 
 

Zápis z 3. zasedání finančního výboru ze dne 24.10.2011 
 
Přítomni: Pavel Strnad (předseda FV), Ing. Zdenka Kyllarová, Michael Hudetz (členové FV)  
 
Hosté: -- 
 
Místo jednání: kancelář firmy Pekárny Falta s.r.o. 
 
Jednání zahájeno v 19:00 hodin. 
 
Předseda FV zahájil 3. jednání finančního výboru ve volebním období 2010-2014 a přivítal přítomné 
členy. Členové FV schválili program jednání: Průběžné plnění rozpočtu města Králíky k 30.09.2011. 
Hlasování: přítomno: 3  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Průběžné plnění rozpočtu města Králíky k 30.09.2011 
Členové FV se seznámili s aktuálním stave jednotlivých kapitol v příjmech a výdajích městského rozpočtu. 
Členové FV konstatovali očividný fakt neplnění rozpočtových ukazatelů především na straně příjmů, a to 
konkrétně u daně z příjmů ze závislé činnosti, daně z příjmů FO z podnikání, daně z nemovitostí, u prodeje 
pozemků a prodeje nemovitostí. Nenaplněné příjmy se pak logicky promítají na straně výdajů 
v neuskutečněných záměrech. 
 
Usnesení č. FV-2011-3: 
Finanční výbor navrhuje ZM při přípravě rozpočtu na rok 2012 realisticky přistoupit ke stanovení příjmů a 
vytvořit takový rozpočet, který bude lépe vyjadřovat ekonomickou skutečnost a možnosti města při 
financování provozu, investic, oprav a úhradách úvěrů a dalších závazků. 
Hlasování: přítomno: 3  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Členové FV dále ve volné rozpravě diskutovali o možnostech a cestách k úsporám, které považují za 
nezbytné v době dalšího očekávaného snížení výkonu ekonomiky a tedy snížení příjmů města. 
 
Usnesení č. FV-2011-4: 
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu města projednat následující opatření: 

a) prostřednictvím RM uložit příslušným odborům MěÚ vytvoření tzv. rozklikávacího rozpočtu; 
b) možnost změny při schvalování interních rozpočtových opatření, např. nad 50 tisíc Kč přenést tuto 

pravomoc z RM na ZM; 
c) zvážit možnost elektronické aukce při výběru dodavatelů plynu a elektrické energie; 
d) vyhledat dodavatele telekomunikačních služeb s lepšími než stávajícími parametry; 
e) opětovně projednat nevyplácení odměn za předsedání a členství ve výborech ZM a komisích RM; 
f) zvážit možnost změny počtu uvolněných členů ZM a tím úspory fin. prostředků z kap. 04; 
g) prosadit zásadu plné informovanosti o veřejných zakázkách včetně uvedení všech uchazečů a jejich 

nabídek na webu města; 
h) prodiskutovat možnost snížení příspěvku sdružením a o.p.s., jejichž je město členem. 

Hlasování: přítomno: 3  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
Jednání skončeno ve 22:00 hodin. 
 
 
V Králíkách dne 24.10.2011                                                                   
 
 
Zapsal: Pavel Strnad                                                           
 


