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MĚSTO KRÁLÍKY 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 
Odbor finanční 

 
Váš dopis zn.:      
Ze dne: 24.03.2018    
Číslo jednací: MUKR/4961/2018/FO/MB   
Evidenč. číslo: 5307/2018       
Spis. značka:   
Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5 
Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-      

Vyřizuje: Ing. Magdalena Berková 
Telefon: 465 670 711 
E-mail: m.berkova@kraliky.eu 

V Králíkách:  28.03.2018 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. - odpověď 
 
 
Žadatel: xxx xxxxxxx 
 
Na základě zápisu ze společného jednání Finančního a Kontrolního výboru města Králíky vyplývá 
skutečnost, že částka ve výši 80.000 Kč byla uhrazena dne 05.08.2013 a byla projednána v radě 
města dne 16.10.2013. Ovšem ze zápisu rady města ze dne 16.10.2013 žádná taková informace 
není zřejmá. 
 
Dotaz 1) 
Kdy a kým bylo ve skutečnosti přijato rozpočtové opatření k uhrazení shora označené 
částky? 
 
Odpověď: 
Rozpočtové opatření k uhrazení shora označené částky bylo přijato Radou města Králíky dne 
16.10.2013, bylo součástí interního rozpočtového opatření 131205. 
 
 
 
 
 
 
 
„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 
 
Ing. Magdalena Berková, v.r. 
vedoucí finančního odboru 
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Dotaz 1) 
Žádám o zaslání přehledu dlužníků s přesně vyčíslenou hodnotou pohledávek k 31.12.2017. 
 
Odpověď: 
Přehled pohledávek s přesně vyčíslenou hodnotou pohledávek k 31.12.2017 naleznete 
v připojených dokumentech. 
 
Dotaz 2) 
Jak je možné, že v roce 2011 činil objem pohledávek částku ve výši 13.269 226 Kč a v roce 
2016 to byla částka již ve výši 54.595531 Kč? 
 
Odpověď: 
V souvislosti s účetní reformou došlo ke změně účtování, na účet 469 ostatní dlouhodobé 
pohledávky byla navedena dlouhodobá pohledávka v roce 2012 ve výši 36.512.689,16 Kč a v roce 
2013 ve výši 18.471.690,50 Kč vyplývající ze smlouvy o pronájmu části podniku uzavřené mezi 
městem Králíky a společností Služby města Králíky s.r.o., a tedy došlo k navýšení objemu 
pohledávek. Tato pohledávka je každý rok snižována o hodnotu ročních odpisů. 
 
 
 
 
 
„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 
 
Ing. Magdalena Berková, v.r. 
vedoucí finančního odboru 
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