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ZPRÁVA:

Na základě předaných materiálů, podkladů a požadavků z jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, na 
základě předložených a projednaných záměrů jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací, 
školních a předškolních zařízení a na základě došlých podkladů od ostatních subjektů předkládáme 
zastupitelstvu města návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020. Členění podkladu pro 
vyvěšení tohoto návrhu, včetně návrhu rozpočtů jednotlivých zřízených peněžních fondů města, podle § 
11, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
doplnění a předpisů a členění dle rozpočtové skladby bylo po projednání v radě města zveřejněno v 
souladu s příslušnými právními normami. Podrobný rozpis rozpočtu, v případě jeho přijetí orgány města, 
dle rozpočtové skladby, včetně sdělení jednotlivých závazných ukazatelů příslušným odborům MěÚ a 
subjektům, pak bude proveden následně dle příslušných ustanovení § 14 zák. č.250/2000 Sb. po jeho 
schválení zastupitelstvem města a vypracování zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
Poznámka - doplnění:
Vzhledem k termínu projednávání návrhu rozpočtu budou všechny další úpravy hodnot vyplývající z 
případných dalších mezitím došlých podnětů a rozhodnutí k dispozici přímo v den konání zasedání 
zastupitelstva města a v návaznosti na to budou doplněny i konkrétní hodnoty do návrhu usnesení. 
Součástí materiálu je zároveň také zpracovaná a zveřejněná podrobná důvodová zpráva k návrhu 
rozpočtu města na rok 2020.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 19. 11. 2019
Materiál bude projednáván finančním výborem zastupitelstva města dne 9.12.2019.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Jedná se přímo o souhrnný čistě rozpočtový materiál, obsahující veškeré vazby v rámci svých příloh.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. 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 447.802.675,68 Kč + financování 35.381.619,12 Kč = celkové 
zdroje
483.184.294,80 Kč. Celkové výdaje ve výši 483.184.294,80 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. 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 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. 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.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu města na rok 2020 - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě

Příloha č. 2 - Tab. č.1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020

Příloha č. 3 - Tab. č.2 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 dle organizačních jednotek a 
paragrafů rozpočtové skladby

Příloha č. 4 - Tab. č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 
2020

Příloha č. 5 - Návrh rozpočtu města na rok 2020 - důvodová zpráva

Příloha č. 6 - Návrh rozpočtu města na rok 2020 - dle položek rozpočtové skladby

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


