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

 

Finanční výbor se sešel z důvodu projednání návrhu rozpočtu na rok 2014, který předala bývalá 

vedoucí finančního odboru Marie Pecháčková. Návrh rozpočtu je sestavován jako vyrovnaný, jeho 

základní parametry jsou: příjmy- 83.325.000,- Kč, výdaje – 80.195.000,- Kč, financování 3.130.000,- Kč 

V době sestavování tohoto návrhu byly k dispozici údaje o skutečném plnění rozpočtu k 31.10.2013. 

Po proběhlých konzultacích mezi členy výboru a po rozhovorech se starostkou města bylo řešeno 

mnoho dotazů. Z nejpodstatnějších uvádíme: 

 

Rozpočtové příjmy:  

- Při porovnání schváleného rozpočtu 2013 a návrhu na 2014 došlo k navýšení příjmů z DPH o cca 

1,5 mil Kč – důvod? 

Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo z predikcí vývoje daňových příjmů obcí, které 

navrhuje Ministerstvo financí ČR a Krajský úřad Pardubického kraje. Vše je navíc konzultováno 

s externími odborníky (Ing. Bouška z České spořitelny). Uvedené navýšení je v souladu s těmito 

predikcemi. Plnění rozpočtu v roce 2013 bude pravděpodobně na straně daňových příjmů 

splněno, dokonce spíš přeplněno. 

- Plnění kapitálových příjmů – příjmy z prodeje pozemků byly k 31.10.2013 ve výši 520.000,- Kč 

z plánovaného plnění 1.500.000,- Kč. Pro příští rok je v návrhu opět 1.500.000,- Kč. Není to 

vzhledem k letošnímu výsledku nadhodnoceno? 

V letošním roce ještě dojde v kapitole Příjmy z prodeje nemovitostí k realizaci několika prodejů a 

tato kapitola bude naplněna. V příštím roce navíc dojde ke snížení kapitálových příjmů z prodeje 

nemovitostí (prodej pozemků + prodej budov) z letošních 4.000.000,- Kč na 2.640.000,- Kč, což je 

reálné. 

- Co je důvodem nízkého plnění v kapitole 6171 Přijaté náhrady – dotace, DPH? Schválený 

rozpočet je 10.364.000,- Kč, plnění ve výši 328.727,- Kč. 

Při schvalování rozpočtu se rozpočtuje v kapitole 6171, při následném obdržení dotace (souhrnné 

dotace na výkon státní správy) se zaúčtuje jako dotace do kapitoly 4221 – Souhrnný dotační 

vztah. Zde je ve schváleném rozpočtu 0, v rozpočtu po provedených změnách k 31.10.2013 je 

v podkapitole 231 -10 Souhrnný dotační vztah 2.573.550,- Kč a v podkapitole 231-40 Souhrnný 

dotační vztah 7.720.650,- Kč.  
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Rozpočtové výdaje: 

- Co se rozumí položkou v kap. 3113 Rekonstrukce tělocvičny 5. května, a kap. 3114 Rekonstrukce 

sokolovny? 

Rekonstrukce tělocvičny 5. května zahrnuje zateplení celého pláště budovy a výměnu oken. Jde o 

projekt podaný do dotačního titulu Zelená úsporám, celá předpokládaná hodnota rekonstrukce 

bude kolem 4.500.000,- Kč, částka 900.000,- zahrnutá do rozpočtu je spolupodíl města na 

uvedené rekonstrukci. V případě nezískání dotace nebude realizováno. Rekonstrukce sokolovny je 

1. etapou v předpokládané celkové rekonstrukci a novém vybudování sokolovny, při níž budou 

opraveny sociální zařízení, sprchy a šatny.      

 

 

TAB. 1 Porovnání parametrů schváleného rozpočtu 2013 a navrhovaného 2014: 

Data                2013 (tis Kč)/ příjem*        2014 (tis Kč)/příjem*            Index 2014/2013 

Příjmy celkem   79 840     83 325         1,04  

Výdaje celkem   77 955    80 195         1,03 

Financování    1 855       3 130        1,69 

Běžné výdaje        65 057/ 81,5%*                    69 585/ 83,5%*                     1,07 

Kapitálové výdaje       12 898/ 16,2%*                    10 610/ 12,7%*                     0,82 

Celkové personální nákl.     20 762/ 26,0%*      23 966/ 28,8%*       1,15 

 

Usnesení FV: 

 

FV-2013-14 

FV schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 s těmito výhradami a upozorněními: 

- FV upozorňuje na nárůst běžných výdajů rozpočtu ve srovnání se schváleným rozpočtem na 

rok 2013. V roce 2013 tvořily běžné výdaje 81,5% schválených rozpočtových příjmů, v roce 

2014 je to již 83,5%. To znamená, že v roce 2014 bude utraceno o 2% více než v roce 

předcházejícím. Určitá část tohoto zvýšení jde na vrub větších kapitálových příjmů v roce 

2013 (dotace EU), ale tento trend není zdravý a nemůže nadále pokračovat. 

 

- FV konstatuje, že při přípravě rozpočtu 2014 neproběhla žádná diskuze o investicích 

zařazených do rozpočtu a zastupitelé nemají dostatečné informace o připravených 

investičních projektech (kapitálové výdaje rozpočtu), stavu jejich přípravy a rozpracování. 



Finanční výbor Zastupitelstva města Králíky 

14.12.2013 

Dále neznají způsob jejich financování (vlastní zdroje – dotace). FV doporučuje zastupitelstvu, 

aby rozpočet byl schválen až po proběhlé diskuzi k jednotlivým navrhovaným výdajům. 

 

- FV dále konstatuje, že v Celkových personálních nákladech došlo k výraznému meziročnímu 

navýšení z 20.761.800,- Kč na 23.965.900,- Kč, tedy o 15,4%. Je potřeba zanalyzovat, co je 

příčinou. 

 

 

Jednání ukončeno v 19.50 hod. 

     

Zapsal: D. Krabec 


