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Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad 
Labem na léta 2024 - 2025 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/43/2022 - 2. Zastupitelstvo 

města Dvůr Králové nad Labem dne 08.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na léta 2024 - 2025. 

Z/43/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

1. schvaluje 

1.1. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2024 až 2025 

nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na období let 2023 až 2024. 

 

dle § 3 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 
 

(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím 
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených 

smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se 

sestavuje roční rozpočet. 
 

(2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o 
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 

záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného 
celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku. 

 

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových 
stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání 

zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění 
návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o 

příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní 

samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění 

střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou 
občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo 

ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 

 
(4) Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových 

stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v 
elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být 

zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu. 
 

(2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o 

dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 
záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného 

celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku. 
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Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 

2024 – 2025 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 

 

Střednědobý výhled musí být zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu 
rozpočtu. 

 
Listinná podoba Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025 je k nahlédnutí na 

odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38, kancelář č. 214 a. 
 

Projednáno na  Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 16.11.2022 

Projednáno na finančním výboru dne 05.12.2022 
Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 08.12.2022 

 
Ing. Martin Plecháč, v. r. 

vedoucí odboru rozpočtu a financí 

 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 14.12.2022 
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