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léta 2020 až 2021 - upravený v roce 2019

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

V souladu s ustanoveními § 3 a § 4, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů předkládáme zastupitelstvu města k materiál se sestaveným upraveným 
střednědobým výhledem rozpočtu. Tento výhled je pomocným nástrojem města a slouží pro střednědobé 
finanční plánování rozvoje hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a 
přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 
rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 
zejména o dlouhodobějších závazcích, případně pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 
dlouhodobě realizovaných záměrů. Aktualizace dosud schváleného střednědobého výhledu rozpočtu je 
realizována i v souvislosti s dosavadní realitou schváleného a upraveného rozpočtu města na rok 2019, 
včetně navržených dalších úprav (zahrnutí zejména rozsahu použitých zdrojů na úhradu závazků a také 
vyjádření pohledávek vyplývajících z rozsudků Krajského soudu v Hradci Králové ve věci sporů s 
firmou EVORADO IMPORT, a.s. v oblasti čištění odpadních vod), vše zároveň také odrážející hlavní 
koncepční záměry města v budoucnu, zejména v investiční oblasti. Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu byl zároveň také, v souladu s ustanoveními § 3, odst. (3), zák. č. 250/2000Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na internetových stránkách a na 
úřední desce, a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
města. Tento upravený výhled by pak nahradil dosavadní platný dokument zpracovaný na léta 2020 až 
2021. S menším časovým horizontem u současného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno 
i vzhledem k dynamičtějšímu vývoji zejména v oblasti zapojování případných dotačních prostředků. V 
návaznosti na tento střednědobý výhled rozpočtu budou samozřejmě také i koncipována budoucí 
navrhovaná rozpočtová opatření.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 29. 5. 2019
Finančním výborem zastupitelstva města bude materiál projednán v týdnu od 17.06.2019.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Uvedený materiál má pouze obecný související dopad k současnému rozpočtu, a to z hlediska návaznosti 
jednotlivých rozpočtových období (let) a v nich uvedených úprav, zejména v období předcházejícím 
rokům uvedeným ve vlastním střednědobém výhledu rozpočtu města. Výše uvedené úpravy v těchto 
předchozích letech mají pak samozřejmě vliv i na výchozí parametry (zejména použitelné rozsahy 
počátečních zdrojů) pro roky následující.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. upravený Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 
2020 až 2021 nahrazující v plném rozsahu dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města 
Dvůr Králové nad Labem na období let 2020 až 2021.



PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 -2021 (úprava provedená v roce 2019)

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


