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ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU (PLÁN VÝNOSŮ A 
NÁKLADŮ) PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM NA ROK 
2023 

 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

Hankův dům, MKZ, Dvůr Králové nad Labem 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

MŠ Drtinova, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 

MŠ E.Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem, E.Krásnohorské 2428 

ZŠ 5.května, Dvůr Králové nad Labem, 28.října 731 

ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 

ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E.Krásnohorské 2919 

Základní umělecká škola R.A.Dvorského 

Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem  
 
dle § 28 a § 28 a zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
 

§ 28 
Finanční hospodaření příspěvkových organizací 
 
(1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. 
 
(2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti 
příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. 
 
(3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující 
po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. 
 
§ 28 a 
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace 
 
(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, 
nebo na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede 
dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění střednědobého výhledu 
rozpočtu. 
 
(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, nebo na 
internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. 
Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu. 
 
(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, nebo na internetových 
stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho 
projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění rozpočtu. 
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(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, nebo na internetových stránkách 

svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do 
zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok. 

Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 16.11.2022 usnesením č.R/38/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad 

Labem schválila rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na 

rok 2023: 

R/38/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

1. schvaluje 

1.1. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů rozpočet příspěvkové organizace (plán výnosů a 

nákladů) na rozpočtový rok 2023 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. 

Krásnohorské, Městskou knihovnu Slavoj, městské kulturní zařízení Hankův dům, Městské muzeum, 

Dům dětí a mládeže Jednička, Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem a Technické 

služby města Dvora Králové nad Labem, 

1.2. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 

organizace na léta 2024 až 2025 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené příspěvkové 

organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu (plán nákladů a výnosů) 
příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 na internetových stránkách 
města Dvůr Králové nad Labem  http://www.mudk.cz v sekci Rozpočet města (viz následující 
odkaz): 
 
https://www.mudk.cz/cs/radnice/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-standardu-isvs/8-dokumenty-a-
rozpocet.html 
 
Rozpočet příspěvkové organizace musí být zveřejněn až do zveřejnění rozpočtu na následující 
rozpočtový rok. 
 
Listinná podoba Rozpočtu (plán nákladu a výnosů) příspěvkových organizací města Dvůr Králové 
nad Labem na rok 2023 je k nahlédnutí na odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 
nám. TGM 38, kancelář č. 214 a. 
 
Ing. Martin Plecháč 
vedoucí odboru rozpočtu a financí 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.11.2022 
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