
Finanční výbor Zastupitelstva města Králíky 
 

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 13.3.2012 
 
Přítomni: Pavel Strnad (předseda FV), Ing. Zdenka Kyllarová; omluven: Michael Hudetz (členové FV)  
 
Hosté: Jana Ponocná, starostka; Marie Pecháčková, vedoucí finančního odboru; 
           JUDr. Milan Ježek (přítomen na vlastní žádost) 
 
Místo jednání: kancelář starostky města 
 
Jednání zahájeno ve 14:00 hodin. 
 
Předseda FV zahájil jednání finančního výboru a po krátké argumentaci obou stran souhlasil s přítomností 
zastupitele JUDr. Milana Ježka, který požádal o účast na tomto jednání FV s odůvodněním, že se nezúčastnil 
pracovního jednání ZM ke stejnému tématu a rád by se o věci dozvěděl podrobněji. 
Členové FV schválili program jednání: Návrh rozpočtu města Králíky na rok 2012. 
Hlasování: přítomno:    2  pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Návrh rozpočtu města Králíky na rok 2012.  
Starostka města podrobně vysvětlila situaci okolo vícenákladů při revitalizaci tvrze Hůrka a zodpověděla 
množství dotazů na toto téma. Přítomní se vyjádřili ve smyslu dohledání konkrétní odpovědnosti. Dále 
starostka a vedoucí finančního odboru zodpověděly 20 dotazů k jednotlivým položkám rozpočtu. 
Ing. Kyllarová  upozornila na součtové chyby ve výdajové části rozpočtu, oprava proběhla na místě a 
předseda FV požádal o zaslání opraveného rozpočtu všem zastupitelům ještě před jednáním ZM. 
 

Finanční výbor se seznámil s podmínkami úvěru, jehož prostřednictvím budou refinancovány stávající úvěry 
od České spořitelny, a.s., a doporučuje zastupitelstvu města schválit na zasedání dne 19.4.2012 předložené 
usnesení o přijetí tohoto úvěru. 

Usnesení č. FV-2012-1 

 
Hlasování: přítomno:    2  pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0 
 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit na zasedání dne 19.4.2012 návrh rozpočtu města 
Králíky na rok 2012 s tím, že zastupitelé budou trvat na přesném pojmenování a určení příčin vícenákladů při 
realizaci projektu „Revitalizace tvrze Hůrka“ (předpokládané vícenáklady ve výši cca 2 mil. Kč). 

Usnesení č. FV-2012-2 

FV doporučuje: 
1/ označit konkrétní odpovědnost osob; 
2/ vypracovat závazný postup, který zamezí opakování podobných chyb; 
3/ vyvodit ze zjištěné konkrétní odpovědnosti osob důsledky včetně právních, bude-li to třeba. 
 
Ing. Kyllarová navrhla doplnit usnesení o tyto body: 
1/ Revitalizace Hůrka 2.310.000 Kč vícenáklady - tato položka pokud bude vyplacena z rozpočtu města, měla   
by se vrátit do tohoto rozpočtu přes konkrétní zodpovědnou osobu, firmu. 
2) Zajistit, aby byla akce Cihelna v roce 2012 uspořádána s vyrovnaným rozpočtem bez použití dotace  
z minulých let (980.000,00 Kč), tak aby byla tato akce samofinancovatelná ( v roce 2011 byla ztrátová). 
3)Určit výdaje z rozpočtu 2012, které budou realizovatelné až po obdržení rizikových příjmů 
např.zrealizované prodeje hmotného majetku, daňových příjmů.) 
 
Hlasování: přítomno:    2  pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Jednání skončeno ve 16:10 hodin. 
 
 
V Králíkách dne 13.3.2012                                                                  Zapsal: Pavel Strnad 
 


