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

 

Toto jednání FV bylo věnováno výhradně přípravě rozpočtu města 2013. FV obdržel podklady a 

seznámil se s hospodařením města za uplynulých 6 let, tj. v letech 2006 – 2011 (pro rok 2012 ještě 

nejsou k dispozici úplné podklady). Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy ve výši 86 469 000 Kč, výdaji 

83 941 000 Kč a financováním 2 528 000 Kč. 

 

FV obdržel návrh rozpočtu 2013 od vedoucí finančního odboru MěÚ  Králíky a současně pracoval 

s dokumentem Ing. Tesaře „Rozpočtový výhled města KRÁLÍKY na roky 2013 -2017“ z 26.11.2012. FV 

považuje tento dokument za naprosto zásadní pro pochopení a posouzení finanční situace města. FV 

doporučuje, aby se s ním seznámili členové ZM a aby se s ním pracovalo při sestavování všech dalších 

rozpočtů města, jakož i při přípravě dalších případných investičních akcí.  FV se ztotožňuje se závěry a 

doporučeními uvedenými v tomto dokumentu, především s nutností snížení zadlužení města a 

zvýšení provozního salda rozpočtu města. Cílem by mělo být vytvoření bezpečného finančního 

polštáře pro případ možného (a bohužel očekávaného) zhoršení provozních příjmů města.  Z toho 

vyplývá i potřeba zvážení jednotlivých investičních výdajů na rok 2013 z pohledu jejich nezbytnosti 

(digitalizace kina v KD Na Střelnici).  

 

Navrhované provozní příjmy města (příjmy bez investičních dotací a kapitálových příjmů) města jsou 

67 717, 56 tis. Kč, navrhované provozní výdaje (výdaje bez investičních dotací a investic) jsou 

65 032,90 tis. Kč. Provozní saldo dosahuje 2684,66 tis. Kč, což neumožňuje ani uhrazení 

dlouhodobých úvěrů města ve výši. 4 743,20 Kč. Vyrovnaného rozpočtu tedy město dosahuje jen za 

cenu snížení prostředků na běžném účtu o 2 215,19 tis. Kč  

  

 FV současně upozorňuje na výrazné a nadále neudržitelné snižování nákladů na údržbu a opravy 

stávajícího majetku města a nevytváření zdrojů na odpisy majetku.   

 

Usnesení FV: 

FV-2012-8:  

FV doporučuje členům ZM se podrobně seznámit se studií Ing. Tesaře „Rozpočtový výhled města 

KRÁLÍKY na roky 2013 -2017“ z 26.11.2012. 

Hlasování:    3:0:0 (pro : proti : zdržel se) 
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FV-2012-9:  

FV doporučuje ZM, aby v rozpočtu 2013 určilo investiční priority (pořadí projektů) a jejich účelnost 

z důvodu možného nenaplnění příjmové strany rozpočtu (kapitálové příjmy). Smyslem tohoto 

postupu je, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky na nezbytně nutné projekty.  

Hlasování:    3:0:0  

 

FV-2012-10:  

FV upozorňuje na výrazné a nadále neudržitelné snižování rozpočtových prostředků na údržbu a 

opravy stávajícího majetku města a nevytváření zdrojů na odpisy majetku a doporučuje ZM, aby 

učinilo opatření, která povedou k zvýšení prostředků na opravy a údržbu (např. taxativní stanovení 

procentuální části rozpočtu vyhrazené na opravy, snížení nových investic apod.) 

 Hlasování:    3:0:0  

 

FV-2012-11:  

FV doporučuje ZM schválit rozpočet města pro rok 2013 při zohlednění výhrad uvedených v 

usneseních č. FV 2012-9 a FV 2012-10.    

Hlasování:    3:0:0  

 

 

Jednání ukončeno v 20.20 hod. 

     

Zapsal: D. Krabec 


