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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 3.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 19.11.2018 

 
 

R/29/2018 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu ustanovením § 28 odst. 1. a odst. 2., zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů rozpočet příspěvkové organizace (plán výnosů 
a nákladů) na rozpočtový rok 2019 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., zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace na léta 2020 až 2021 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené příspěvkové 
organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení.  

 

 

R/30/2018 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2018 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje                                      o                                 1,500.398,00 Kč 

· na straně výdajů snižuje                                      o                                 3,307.743,00 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                                 -4,808.141,00 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                                  402.320.243,85 Kč 

· na straně výdajů                                                                                  470.494.253,71 Kč 

· financování                                                                                            68.174.009,86 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši  
68.174.009,86 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také smlouvami  
o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 
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R/31/2018 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019, včetně 
rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 422.897.444,08 Kč + financování 55.577.129,92 Kč = celkové zdroje  
478.474.574,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 478.474.574,00 Kč.  Uvedený celkový schodek 
rozpočtu města na rok 2019 v souhrnné výši 55.577.129,92 Kč je pokryt jednak zůstatkem 
finančních prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 
úvěrového limitu 55 mil. Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 
2019 a č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 
příspěvkovým organizacím na rok 2019, závaznými ukazateli rozpočtu u tabulky č. 1 jsou 
stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými 
příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých 
paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 

 

R/32/2018 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2020  
až 2021 nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem  
na období let 2019 až 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta města            místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


