
 
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/9531/2018/FI/IK  
Evidenč. číslo:  10103 
Spis. znak:   101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10 
Poč. listů:    2   Poč. příloh:  1 Poč. listů příloh:  1      

V Králíkách:    6. 6. 2018 

 
 

Zápis z jednání FV ze dne 6. 6. 2018 
 
Program: 

1. Projednání návrhu závěrečného účtu města Králíky za rok 2017  a účetní závěrky 2017. 

 
Jednání: 

1. Na základě zaslaných podkladů, se kterými se členové FV seznámili předem, byly 
projednány hlavní položky hospodaření města v roce 2017. 
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 bylo provedeno  
42 rozpočtových opatření a jejich objem  činil v příjmech 7 822 tis. Kč a ve výdajích 
činil 7 822 tis. Kč. 
Rozpočet skončil jako mírně přebytkový ve výši 271 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016 
došlo ke snížení přebytku, jelikož došlo k realizaci řady investičních akcí, které byly 
původně plánovány nebo započaty již v roce 2016, ale byly realizovány v roce 2017 a 
také realizací investičních akcí plánovaných na rok 2017.  
 

2. Dále se FV zabýval provedenými investičními akcemi a způsobem jejich financování. 
Jednalo se zejména o : 
- chodník a opěrná zeď v ulici 5. května:                                   1.217 tis. Kč 
- komunikace Na Skřivánku:                                                      4.215 tis. Kč 
- přípravné práce ČOV intenzifikace:                                         2.406 tis. Kč 
- klubovna Červený Potok:                                                         1.154 tis. Kč 
- rekonstrukce plochy na sportovním areálu a osvětlení kurtu:  1.416 tis. Kč                                                                                     
- nákup pozemků:                                                                        1.040 tis. Kč 
- půjčka (návratná finanční výpomoc) pro zdravotnické zařízení (stomatologie):                                

                                                                                                  1.500 tis. Kč 
- zpracování projektů a studií:                                                        1.121 tis. Kč 
Celková výše investic v roce 2017 představovala částku 22.010 tis. Kč. 
 

3. Byly projednány realizované opravy a údržba městského majetku, zda jsou v souladu s 
plánovaným rozpočtem. Jednalo se zejména o opravy komunikací (1.042 tis. Kč), 
autobusových zastávek (216 tis. Kč), sportovišť, škol a školských zařízení (903 tis. Kč),  
kulturních zařízení a drobné opravy bytového fondu.Významnou položkou byla 
regenerace MPZ ve výši 2.005 tis. Kč, navíc podpořena státní dotací. 
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4. Kapitálové výdaje činily celkem 22.010 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu činily   

6.523  tis. Kč, dotace z rozpočtu PaK činily 768 tis. Kč.  
                  To svědčí o našem aktivním přístupu k získávání dotací, což podporuje rozvoj města. 

 
5. Provozní saldo: Běžné příjmy = 95.074 tis. Kč, běžné výdaje = 77.264 tis.Kč, provozní 

saldo = 17.810 tis. Kč. Uhrazené splátky úvěrů = 4 135 tis. Kč. Zůstatek úvěru činí 
24.811 tis. Kč. Podíl provozního salda na běžných příjmech činí 18,73%. Oproti roku 
2016 dochází ke zlepšení, neboť hodnota ukazatele byla 16,28 % a dokonce je lepší než 
v roce 2015, kdy byla hodnota 18,4%.  To znamená, že dochází ke zvyšování běžných 
příjmů rychleji než ke zvyšování běžných výdajů. 
 

6. Bylo  projednáno úvěrové zatížení města. K 31.12.2017 byl stav úvěrů ve výši       
24.811 tis. Kč. V roce 2017 nebyly přijaty žádné nové úvěry. Úvěrové zatížení se 
postupně  snižuje. 
 

7. Členové FV shledali, že hospodaření města Králíky v roce 2017 probíhalo v souladu se 
schváleným rozpočtem a přijatá rozpočtová opatření podpořila jeho naplnění. 
 

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         
                  2017, kterou provedli pracovnice oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO Krajského  
                  úřadu Pak.   

Zpráva konstatuje, že došlo k odstranění závad z roku 2016, v roce 2017 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky a hospodaření města lze tedy schválit s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 
 

 
Závěr : 

1. FV doporučuje schválit  návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 2017 bez výhrad. 
                   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. 

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

- prezenční listina 


