
Finanční výbor Zastupitelstva města Králíky 
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Zápis z jednání finančního výboru č. 6 - 04.11.2012 

04.11.2012, 16.00, Králíky, Jana Švermy 700 

 

Účastníci:  Ing. L. Altmanová, Ing. V. Minaříková, Mgr. D. Krabec 

 

1. Protože jde o 1. schůzku finančního výboru v novém složení, jednalo se o obecných principech 

strategii práce FV. Byl navržen a projednán následující postup: 

- Vytvořit základní vstupní zjednodušenou SWOT analýzu, která by popsala a zobecnila trendy 

v uplynulých letech a zjistila silné a slabé stránky rozpočtů, pojmenovala možná rizika a 

hrozby pro rozpočty města v dalších letech. Pro tento úkol připravit podklady z finančního 

odboru města – podklady pro závěrečné účty za posledních 5 let (pí Pecháčková).  

- Na tomto základě vytvořit predikci dalšího očekávaného vývoje, a to v součinnosti s vedením 

města a FO. Dle informací z FO byla zadána studie předpokládaného vývoje příjmové stránky 

v rozpočtu města v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní Ing. Tesařovi (odborník 

pro financování obcí a měst) – kontaktovat jej. 

- Postupovat od celku k jednotlivostem, od obecného ke konkrétnímu, tedy: nejprve se podívat 

na fungování rozpočtu města jako celku, poté jít do podrobností ve vytipovaných oblastech.    

- Současně s těmito úkoly řešit otázky, které vyvstanou při přípravě výše uvedeného materiálu, 

a standardní úkoly vyplývající z povinností FV – příprava rozpočtu, popř. další úkoly vyplývající 

z pověření ZM. 

- FV bude o svých jednáních a výstupech své práce průběžně informovat členy ZM. 

 

2.  V závěrečném účtu pro rok 2011 nejsou některé věci jasné, z proběhlé diskuze vyplynuly 

následující dotazy: 

- Proč nebyly vyčerpány dotace na sociální dávky- příspěvek na péči ve výši 366 400,- Kč,  

sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi ve výši 243 049,50 Kč. 

- Kde se vzaly peníze na Technologické centrum ve výši 4.653.130,50 Kč (dotace nebyla 

poskytnuta, jednalo se tedy o vlastní financování, kde bude dotace poskytnuta až po 

ukončení projektu)? 

- Ve stavu majetku v r. 2011 došlo k poklesu aktiv cca o 230 mil Kč, to se neprojevilo na straně 

pasiv – čím je to způsobeno?  

3. V souvislosti s uskutečněnými stavebními akcemi navrhuje FV porovnat vysoutěžené ceny 

u proběhlých výběrových řízení se skutečnými realizačními náklady (zajistit podklady - kdo se 

účastnil, vítěz, vysoutěžená cena, skutečné náklady akce).     



Finanční výbor Zastupitelstva města Králíky 

04.11.2012 

 

Usnesení FV: 

FV-2012-4:  

FV schvaluje obecná pravidla pro svou práci (bod 1 tohoto zápisu) při kontrolách (SWOT analýza za 

poslední roky, postup od obecného ke konkrétnímu, zdůraznění stěžejních trendů v rozpočtu města). 

Hlasování:    3:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

 

FV-2012-5: 

FV pověřuje předsedu zajištěním podkladů a informací k výše uvedeným bodům tohoto usnesení 

(bod 1-3) 

Hlasování:    3:0:0 

 

FV-2012-6: 

FV v souvislosti s vývojem rozpočtů doporučuje ZM vynaložit veškeré dostupné úsilí pro zajištění 

zvýšení nedotačních příjmů města (především nedaňových a kapitálových příjmů, např. prodeje 

zainvestovaných pozemků v lokalitě Na Skřivánku apod.) 

Hlasování:    3:0:0 

 

FV-2012-7 

FV bude analyzovat uskutečněná výběrová řízení na stavební akce v uplynulém období z pohledu 

porovnání  vysoutěžené ceny a celkových nákladů dané akce. Současně pověřuje předsedu zajištěním 

odpovídajících podkladů (kdo se účastnil, vítěz, vysoutěžená cena, skutečné náklady). 

Hlasování:    3:0:0 

 

 

Jednání ukončeno v 18.50 hod. 

     

Zapsal: D. Krabec 


