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Informace o rozpočtovém opatření č. 1 pro rok 2020
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ZPRÁVA:

V souladu s předchozím usnesením zastupitelstva města č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 07.03.2013, kterým zastupitelstvo města pověřilo radu města prováděním 
rozpočtových opatření ve vymezeném rozsahu v rámci organizačních jednotek rozpočtu (dále jen "ORJ") 
a na základě vzniklých požadavků a zpracovaných materiálů projednala rada města rozpočtové opatření 
č. 1 pro rok 2020 zahrnující úpravy rozpočtu v rámci ORJ č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 3 Životní prostředí, 
10 doprava, 19 Vnitřní správa, 21 Kancelář starosty města, 25 Kancelář tajemníka úřadu, 38 Správa 
majetku města, 39 Majetek a ekonomika města a 40 Stavebnictví. Požadavek na tyto úpravy v rámci 
rozpočtu byl vložen před vlastní souhrnný materiál ke změnám jednotlivých rozpočtových položek, který 
by mělo projednávat zastupitelstvo města na svém zasedání 12.03.2020, z důvodu naléhavosti dřívějšího 
schválení, zejména u došlých dotačních prostředků a výdajů u akcí financovaných z části dotačními 
prostředky, dále u výdajů v souvislosti s potřebou brzkého čerpání prostředků, a to jak v oblasti provozní 
i investiční a také vzhledem k návaznostem na potřeby účtování o jednotlivých položkách. Vše tak, aby 
především následné výdaje byly v době svého uskutečňování již rozpočtově kryty.
Poznámka:
Informace o rozpočtovém opatření, zejména změny ve výdajové části rozpočtu, byla projednána s 
příslušnými příkazci operací.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 29. 1. 2020
Materiál bude projednán finančním výborem zastupitelstva města dne 11.03.2020.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Vztah k vazbě na konkrétní části rozpočtu města není zde vyplňován. Jedná se přímo o souhrnný čistě
rozpočtový materiál, obsahující veškeré vazby v rámci své přílohy.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. radou města schválené, na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. 
Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, rozpočtové opatření č. 1 
pro rok 2020 provedené u rozpočtových položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu 
(ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 3 Životní prostředí, 10 doprava, 19 Vnitřní správa, 21 
Kancelář starosty města, 25 Kancelář tajemníka úřadu, 38 Správa majetku města, 39 
Majetek a ekonomika města a 40 Stavebnictví, včetně změn závazných ukazatelů, vše dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 zahrnující již 
požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a 
to v následujícím sestavení:

. na straně příjmů zvyšuje o 177.683,00 Kč
· na straně výdajů zvyšuje o 311.459,57 Kč
· ve financování upravuje o 133.776,57 Kč

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020



· na straně příjmů 447.980.358,68 Kč
· na straně výdajů 483.495.754,37 Kč
· financování 35.515.395,69 Kč,

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 
35.515.395,69 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020

Příloha č. 2 - Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 po 1.rozpočtovém 
opatření v plné rozpočtové skladbě 

Příloha č. 3 - Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 po 1.rozpočtovém 
opatření - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby 

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


