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

 

FV byly předány podklady pro závěrečný účet Města Králíky za rok 2013, který bude projednáván na 

jednání ZM 16.6.2014. FV zhotovil pro své jednání tabulku, ze které jsou patrné trendy ve financování 

města za období 2006 – 2013. Z nich vyplývá: 

 

• Rozpočet v roce 2013 byl přebytkový, celkové příjmy jsou 89.565.868,38 Kč, celkové výdaje 

jsou 81.678.533,41 Kč, saldo činí 7.877.334,97 Kč. 

 

• Rok 2013 byl prvním rokem, v němž město hospodařilo podle nového rozpočtového určení 

daní, došlo tedy k navýšení daňových příjmů o 10,98 mil. Kč. Rok 2013 lze tedy hodnotit jako 

příjmově úspěšný, protože však neexistuje více relevantních dat, je třeba i nadále postupovat 

při tvorbě a čerpání příštích rozpočtů obezřetně (objevují se názory, že již v roce 2014 

nebudou daně tak vysoké jako v 2013.  

 

• Pozitivní jevy a trendy v rozpočtu 2013: 

� Již zmíněné navýšení daňových příjmů, což znamenalo i navýšení nedotačních příjmů 

na 1 občana Králík z 12.173,- Kč v roce 2012 na 15.746,- Kč v roce 2013. 

� Došlo ke snížení celkového zadlužení města o cca 10,1 mil. Kč (z 52,04 mil. Kč v roce 

2012 na 41,92 mil Kč v roce 2013). Zadlužení na 1 obyvatele kleslo z 11.831,- Kč na 

9.626,- Kč.  

� Snížila se dluhová služba vyjadřující, jakou část svého ročního rozpočtu město vydává 

na hrazení svých dluhů (33,% v 2012, 10,3% v 2013). 

� Snížilo se i celkové zadlužení města vzhledem k jeho ročnímu nedotačnímu příjmu 

(=příjmy bez obdržených dotací) z 97,2% v 2012 na 61,1% v 2013.  

� Zvýšily se výdaje na opravu a údržbu vlastního majetku města z 3,04 mil. Kč v 2012 na 

5,02 mil. Kč v 2013 (vyjádřeno v procentech vzhledem k nedaňovým příjmům došlo k 

navýšení z 5,67% v 2012 na 7,32% v 2013). 

 

• Negativní jevy v rozpočtu 2013: 

� Absolutně došlo k nárůstu mzdových a provozních výdajů (z 51,58 mil. Kč v 2012 na 

53,82 mil. Kč v 2013, tj o 4,3%). To se vzhledem k tomu, že došlo k současnému 
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navýšení daňových příjmů, neprojevilo negativně v relativním vyjádření míry 

„spotřeby“ chodu města vzhledem k nedotačním příjmům (pokles z 96,34% na 

78,50%). Obecně však by k nárůstu mělo docházet jen o míru inflace, tj. kolem 2%.    

 

FV-2014-15 

FV projednal a schválil návrh závěrečného účtu za rok 2013.  

Hlasování:    3:0:0 

 

Samostatnou přílohou tohoto zápisu je soubor s názvem:  Trendy - rozpočty Králíky 2006 – 2013.xls 

 

Jednání ukončeno v 18.40 hod. 

     

Zapsal: D. Krabec 

 


