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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

34. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 19.11.2019 

R/692/2019 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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 2020 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 2021 až 2022 pro městem Dvůr Králové nad Labem 

zřízené příspěvkové organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/693/2019 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

 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 
2020, včetně rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní 
v následujícím sestavení:  

  Celkové příjmy ve výši 447.752.675,68 Kč + financování 35.381.619,12 Kč = celkové 
zdroje 483.134.294,80 Kč.  

  Celkové výdaje ve výši 483.134.294,80 Kč. Uvedený celkový schodek rozpočtu města 
na rok 2020 v souhrnné výši 35.381.619,12 Kč je pokryt jednak zůstatkem finančních 
prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 
úvěrového limitu 100 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 2020 Závazné ukazatele 
rozpočtu města na rok 2020, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 - dle organizačních jednotek a paragrafů 
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rozpočtové skladby - závazné ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem 
Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2020, 
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 2020 v té výši a těm 
právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto 
materiálu, 

2. schvaluje 

 2.1. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm právnickým 
a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud 
bude schválený zastupitelstvem města. 

 

R/694/2019 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2021 

až 2022 nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na období let 2020 až 2021. 

 

R/695/2019 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  ruší 

1.1. ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oddělení školství 

a památkové péče odboru školství, kultury a sociálních věcí a jedno pracovní místo 

odborného referenta na odboru ŠKS s platností ke dni 20.11.2019 a současně navyšuje 

u pracovního místa odborného referenta - právník/čka na odboru KTÚ úvazek 

o 0,3 s platností od 01.01.2020, 

2.  stanovuje 

2.1. ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, celkový počet 

zaměstnanců zařazených do úřadu na 139,7 s platností od 21.11.2019, 

2.2. ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, celkový počet 

zaměstnanců zařazených do úřadu na 140 s platností od 01.01.2020, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vnitřní předpis 

města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2019 Organizační řád města Dvůr Králové nad 

Labem, včetně příloh č. 1 a č. 2, a to s platností od 20.11.2019 a u přílohy č. 2 s platností 

od 01.01.2020, 

3. souhlasí 

3.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2019 na 

webových stránkách města, 
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4. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

4.1. zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

Termín: 29.11.2019 

 

R/696/2019 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. že město přebírá v souladu s rozhodnutím jediného společníka společnosti Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., obsaženým v notářském zápisu 

notáře se sídlem v Trutnově, Mgr. Miloslava Culka, LL.M., č. NZ 353/2019, ze dne 

08.11.2019, závazek k peněžitému vkladu do společnosti Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem s. r. o., ve výši 20.000.000,00 Kč (dvacet milionů korun českých) 

(za účelem zvýšení svého vkladu ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem s. r. o.), který bude spočívat v peněžních prostředcích v této výši 

a zavazuje se částku ve výši 20.000.000,00 Kč (dvacet milionů korun českých) splatit do 

08.12.2019 (osmého prosince roku dva tisíce devatenáct), a to na účet společnosti 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., čímž dojde ke zvýšení 

vkladu města ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o. na 20.200.000,00 Kč (dvacet milionů dvě stě tisíc korun českých) a bude tak 

nadále společníkem společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o. s podílem o velikosti 100 % (jedno sto procent), kterému po zvýšení 

základního kapitálu společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

s. r. o. bude odpovídat vklad do základního kapitálu společnosti Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. ve výši 20.200.000,00 Kč (dvacet milionů dvě 

stě tisíc korun českých), 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem prohlášení převzetí závazku ke zvýšení základního kapitálu ve 

společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 

 

 

 

 

 

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

 


