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Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové 
nad Labem na rok 2020 včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu města  
 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/162/2019 - 9. 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 10.12.2019 rozpočet města na rok 2020. 

Z/162/2019 - 9. 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. 

  

Dle § 11 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku 
 
(1) Územní samosprávný celek sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu a na základě 
a) údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů 
nebo jednotlivých obcí, 
b) v případě obce též údajů z rozpočtu kraje, jímž rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji. 
 
 (2) V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu 
Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově 
určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie. +) 
 
(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů 
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku 10). 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 rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. 
Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout 
do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané 
příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho 
projednávání na zasedání zastupitelstva. 



 

 

 
(4) Územní samosprávný celek zveřejní rozpočet 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 zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok. 

 
Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad 
Labem na rok 2020 na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem  
http://www.mudk.cz v sekci Rozpočet města viz následující odkaz: 
 
http://www.mudk.cz/cs/radnice/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-
standardu-isvs/8-rozpocet-v-tomto-a-predchozim-roce.html 
 
Listinná podoba schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 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 19.11.2019 
Projednáno na finančním výboru dne 09.12.2019 
Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 10.12.2019 
 
Ing.M.Plecháč, v.r. 
vedoucí odboru rozpočtu a financí 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12.12.2019 
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