
 
Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky; tel.: 465 670 701; fax: 465 631 321 DIČ: CZ00279072 IČ: 00279072 
Město Králíky je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2008 www.kraliky.eu 
a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci el. podatelna: kraliky@orlicko.cz 
dle normy OHSAS 18001:2007 ID datové schránky: kf6btex 

MĚSTO KRÁLÍKY 
Finanční výbor  

 
     
Číslo jednací:   MUKR/2384/2018/FO/IK  
Evidenč. číslo:   2532 
Spis. znak:   101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10 
Poč. listů: 3   Poč. příloh:  1 Poč. listů příloh:  1      

V Králíkách:    8. 2. 2018 

 
Zápis z jednání FV ze dne 8. 2. 2018 

 
 
Program: 
           1. Návrh rozpočtu pro rok 2018 

 
Jednání:  
 
           1. Úvod: 
               Členové finančního výboru se s návrhem rozpočtu na rok 2018 seznámili na pracovním  
               setkání dne 30. 1. 2018. 
               Rozpočet na rok 2018 je navrhován jako schodkový, výdaje překračují příjmy o téměř  
               8 mil. Kč. Financování tohoto schodku je plně kryto zůstatkem běžného účtu z  
               předchozích let ve výši 12,264 mil. Kč.  
               Příjmy jsou ve výši 120.455.419 Kč, výdaje 128.434.788 Kč.  
               Kapitálové výdaje představují 37.905.500 Kč.  
               Běžné výdaje pak představují 90.529.288 Kč. 
               Vzhledem k novým pravidlům pro přerozdělování daní došlo k navýšení příjmů města.  
               Na druhou stranu jiné právní normy zvýšily požadavky na výdajovou část rozpočtu,  
               např. navýšení mezd ve státní správě. 
               Rozpočet zajišťuje běžný provoz správy města, údržbu majetku a financování investic.  
               Rozpočet zajišťuje běžnou činnost příspěvkových organizací města. 
 

Porovnání vybraných položek skutečného plnění rozpočtu 2017 s navrhovaným rozpočtem 2018: 

Položka 2017 (tis. Kč) 

čerpání rozpočtu 

2018 (tis. Kč) 

navrhovaný rozpočet 

Index 2018/2017 

Příjmy celkem 99.545 120.455 1,21 

Výdaje celkem 99.274 128.435 1,29 

Financování 271 -7.979 29,44 

Běžné výdaje 77.264 90.529 1,17 

% podíl běžných 

výdajů k příjmům 

0,78 0,75 0,96 
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Kapitálové výdaje 22.010 37.906 1,72 

% podíl 

kapitálových 

výdajů k příjmům 

0,22 0,31 1,43 

Celkové personální 

náklady 

26.538 28.441 1,07 

% podíl celkových 

mzdových nákladů 

k příjmům 

0,27 0,24 0,87 

 
          2. Investice: 
              Bylo projednáno úvěrové zatížení města a splátky úvěrů v roce 2018. K 31. 12. 2017 byl       
              stav úvěrů čerpaných městem ve výši 24.810.664 Kč, opět došlo ke snížení úvěrového  
              zatížení. V průběhu roku 2017 nebyl čerpán žádný nový úvěr. 
 
              Byly projednány plánované investiční akce a jejich způsob financování:  
               
              Dokončení autobusového nádraží, výše investice 11,5 mil. Kč, dotace činí 9,9 mil. Kč,  
              spoluúčast města je 1,4 mil. Kč. 
              
              Kanalizace Nádražní ulice, celková výše investice bude přibližně 11 mil. Kč, v rozpočtu    
              pro r. 2018 je navržena investice ve výši 7 mil. Kč (včetně mírné rezervy), a to vzhledem  
              ke skutečnosti, že součástí zadávací dokumentace byla podmínka rozložení splatnosti ceny  
              díla – jedna polovina v roce 2018 a jedna polovina v roce 2019. Celá investice bude  
              hrazena z rozpočtu města, akce je bez dotace.  
              Investice do ČOV, celková výše investice bude přibližně 79,8. mil. Kč. Na akci bude  
             dotace od Ministerstva životního prostředí  ve výši 41,64 mil. Kč (v roce 2018 ve výši  
             14,58 mil. Kč, spoluúčast města k dotaci ve výši 2,6 mil. Kč, v roce 2019 dotace ve výši  
             27,06 mil. Kč a spoluúčast města k dotaci ve výši 4,77 mil. Kč.). V rámci realizace tohoto  
             projektu se předpokládá  přijetí dlouhodobého investičního bankovního úvěru, nyní existuje  
             bankovní příslib ve výši 27 mil. Kč.  
 
             Investice „lyžařská stopa“, příprava na společný projekt v rámci euroregionu Glacensis,             
             podíl města 180tis. Kč. 
 
             Investice do veřejného osvětlení, jedná se o investice do osvětlení v Dol. Boříkovicích,  
             Červeném Potoku a Dolní Hedeči. 
 
             Příprava dalších investičních akcí je podpořena částkou 1,7 mil. Kč na projekty a studie. 
             Výrazným investičním výdajem se jeví částka 6 mil. Kč na nákup pozemků u pevnosti                  
             Hůrka. Tento výdaj je krytý rozpočtovaným příjmem za prodej pozemků a nemovitostí.   
             Jedná se o pozemky na Horní Lipce a Na Skřivánku celkem za 6 mil. Kč.  
             Dále budou realizovány prodeje nemovitostí bývalé celnice v Dolní Lipce, bytů a domů za  
             celkem 5,5  mil Kč.  
             Další významnou investiční položkou je investice do rozvoje a posilováni ICT MěÚ ve výši    
             9,361 mil. Kč. Investice je kryta dotací ve výši 8,424 mil. Kč a 0,937 mil Kč je podíl města.  
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             Investice předpokládá posílení vybraných informačních systémů a zkvalitnění služeb pro  
             občany. 
             Pro posílení sociálních služeb je předpokládána investice do dalšího automobilu. 
 
         3. Opravy a rekonstrukce majetku města: 
             Na opravu komunikací je určena částka 2,1 mil. Kč. Došlo k navýšení kapitoly, která  
             zabezpečuje opravy a údržbu budov školních zařízení o více jak 1 mil. Kč. V roce 2018   
             bude provedena oprava stropu a podlah ve „žluté“ škole a oprava střechy v „bílé“ škole. 
             Jsou plánovány opravy MPZ ve výši 1,15 mil. Kč a dále opravy venkovských kostelů a  
             koupaliště.  
             Na opravu veřejného osvětlení je celkově rozpočtováno 1,7 mil. Kč, z toho je většina    
             určena na modernizaci osvětlení v Dolních Boříkovicích, Červeném Potoku a Dolní Hedeči.     
             V Králíkách je plánováno pouze 0,2 mil. Kč, což se FV jeví jako nedostatečné, vzhledem  
             ke stavu osvětlení ve městě.  
 
        4.  Ostatní: 
             Byly projednány položky, které mají dopad na navýšení výdajové stránky rozpočtu.   
             Nebylo shledáno, že by navýšení výdajů bylo v rozporu s požadavky na zabezpečení  
             provozu města.  
             Mimo jiné se jedná o zákonem stanovené navýšení mzdových prostředků.  
 
 

 
Závěr: 

1. FV doporučuje zvážit navýšení položky rozpočtu, která se týká oprav veřejného osvětlení 
pro město Králíky. 

2. FV doporučuje navržený rozpočet ke schválení. 

           Hlasování: 3 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Ivana Krejsová, v. r.      
Funkce:   zapisovatelka     ……………………...........   
                      (podpis) 
 
Schválil:  Ing. Václav Kubín. v. r.     
Funkce:   předseda FV     ........................................ 
                      (podpis) 
 
 
Příloha: 

- prezenční listina 


