
Zápis z jednání finančního výboru dne 2.5.2016 
 
Přítomni:  Dostálek Ladislav, Kubín Václav, Málek Karel 
Hosté:      Berková Magdalena 
 
 
Program: 

1. Projednání  návrhu závěrečného účtu města Králíky za rok 2015. 
Ing. Berková zaslala členům výboru písemné podklady k tomuto bodu jednání s 
více jak týdenním předstihem. 
Na základě dotazů členů výboru byly projednány největší odchylky skutečného 
rozpočtu od původního plánovaného rozpočtu. Rozpočtová opatření  byla řádně 
schválena radou města, při jednání FV byla doložena příslušná usnesení RM. 
 Rozpočtová opatření ( odchylky) souvisely s možnostmi získání dotací,  případně 
vyplynuly z nutnosti reagovat na aktuální potřeby města. Celkem objem 
rozpočtových opatření jak na straně příjmové tak výdajové činil 14.222 tis. Kč. 
 Rozpočet jako takový skončil přebytkový ve výši 2.232 tis. Kč. Tento přebytek je 
tvořen nárůstem nedaňových příjmů a  mírným nárůstem kapitálových příjmů. 
 

2. Byly projednány provedené investiční akce a způsob jejich financování. V roce 
2015 se jednalo především o "Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč- Červený Potok", 
výdaje činily 5.650 tis. Kč a dotace byla ve výši 4.100tis. Kč a  "Zateplení 
kulturního domu Střelnice", kde podíl obce činil částkou 4.486  tis. Kč, zbývající 
část pokryly dotace. 
 

3. Bylo projednáno financování a výsledek  akce Cihelna 2015, kdy příjmy činily 
1660 tis. Kč, dotace na akci činila 70 tis. Kč a výdaje činily 1.781 tis.Kč. Akce 
skončila ztrátou ve výši 121 tis. Kč. 
 

4. Byly projednány realizované opravy a údržba městského majetku, zda jsou v 
souladu s plánovaným rozpočtem. Jednalo se zejména o opravy komunikací, 
autobusových zastávek, sportovišť, školek a kulturních zařízení ( kostely, 
knihovna) a drobné opravy bytového fondu. 
 

5. Kapitálové výdaje činily celkem 23.185 tis. Kč, dotace činily 9.136 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje souvisí s většími investičními akcemi - Vodovodní přivaděč 
(dotace poskytnuta již v roce 2014 ve výši 4.100 tis. Kč), zateplení kulturního 
domu, dětská hřiště u MŠ Moravská a Pivovarská.  
 

6. Provozní saldo: Běžné příjmy = 88 486 tis. Kč, běžné výdaje = 72 205tis.Kč, 
provozní saldo = 16 281tis. Kč. Uhrazené splátky úvěrů = 4 178 tis. Kč. Po 
uhrazení splátek úvěrů zbývá= 12 103 tis. Kč. Podíl provozního salda na běžných 
příjmech činí 18,4 %. Oproti roku 2014 dochází k mírnému zlepšení, neboť 
hodnota ukazatele byla 17,8 %.  To je pozitivní trend, cílové směrování je 20%. 
 

7. Bylo projednáno úvěrové zatížení města. K 31.12.2015 stav úvěrů ve výši 33.081 
tis. Kč. V roce 2015 nebyly přijaty žádné nové úvěry. Úvěrové zatížení se 
postupně  snižuje ( stav úvěrů k 31.12.2014 byl 37.419 tis. Kč). Jedná se o 
pozitivní trend. 
 



8. Byly projednány výkazy předkládané městem, tj.  rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha a inventarizační zápis.  FV se seznámil se Zprávou o přezkoumání 
hospodaření za rok 2015, kterou provedl finanční odbor Krajského úřadu Pak.   
 
 

 
 
Závěr: 

1. FV schvaluje návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 2015. 
Hlasování: 3:0:0. 
 

2. FV doporučuje sledovat a pracovat s běžnými příjmy a běžnými výdaji města tak, 
aby % podíl provozního salda na běžných příjmech byl minimálně 20%.  
Hlasování: 3:0:0. 
 
 

3. FV doporučuje zajistit financování akce Cihelna tak, aby financování akce 
skončilo minimálně s vyrovnaným nebo kladným výsledkem. 
Hlasování: 3:0:0. 
 
 


