
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000556-2021-RAF

Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2020

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě projednání s jednotlivými odbory a odděleními MěÚ, na základě předchozích usnesení
orgánů města, došlých rozpočtových opatření a oznámení o přidělených dotačních prostředcích a v
souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/303/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad
Labem ze dne 10.12.2020, byl předložen radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 6 pro
rok 2020 v členění dle položek rozpočtové skladby, v příslušných organizačních jednotkách rozpočtu
(ORJ). Rada města předložený návrh rozpočtového opatření schválila a zároveň uložila vedoucímu
odboru RAF informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách tohoto rozpočtového opatření.
V návaznosti na dosažené skutečnosti roku 2020 a v souladu s tím přijaté úpravy rozpočtovaných hodnot
v posledním rozp. opatření roku 2020 byly zahrnuty následně i příslušné hodnoty přecházející do rámce
rozpočtu města roku 2021 do návrhu rozp. opatření roku 2021. V souladu s rozsahy těchto úprav byl pak
návrh příslušného rozpočtového opatření zpracován k předložení a projednání v radě a zastupitelstvu
města - viz. příslušný materiál.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 1. 2021
Materiál bude rovněž projednán i finančním výborem zastupitelstva města dne 8.4.2021.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Vztah k vazbě na konkrétní části rozpočtu města není zde vyplňován. Jedná se přímo o souhrnný čistě
rozpočtový materiál, obsahující veškeré vazby v rámci svých příloh.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2020 včetně změn
v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,
které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 zahrnující již požadavky na schválený
rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení:

· na straně příjmů zvyšuje o 4.938.870,68 Kč
· na straně výdajů snižuje o 53.140.928,54 Kč
· ve financování upravuje o -58.079.799,22 Kč

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020:
· na straně příjmů 474.632.974,97 Kč
· na straně výdajů 415.057.007,33 Kč
· financování -59.575.967,64 Kč

Rozpočet města na rok 2020, po této úpravě vykazuje přebytek v souhrnné výši 
59.575.967,64 Kč,



PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Souhrnné hodnoty rozpočtu města po 6. rozpočtovém opatření pro rok 2020

Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu města na rok 2020 po 6. rozpočtovém opatření v plné rozpočtové skladbě

Příloha č. 3 - Rozpis rozpočtu města na rok 2020 po 6. rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek 
a paragrafů rozpočtové skladby

Příloha č. 4 - Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020 úprava při 6. rozpočtovém 
opatření

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


