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Prodloužení krátkodobého posílení zdrojů pro peněžní toky města
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ZPRÁVA:

V souvislosti s ekonomickými dopady koronavirové pandemie, dle zatímních předpokladů a skutečného 
vývoje zejména u daňových příjmů rozpočtu města, je zřejmé, že v prvním pololetí roku 2020 dojde ke 
snížení celkových příjmů rozpočtu cca o 10 až 12%, tj. zhruba o 21 až 25 mil. Kč. V návaznosti na 
uvedené aspekty zároveň dochází i k přehodnocení obsahu výdajové stránky rozpočtu města (zejména 
přesuny u rozpočtovaných investičních aktivit i současné posílení některých ostatních výdajů rozpočtu 
města atp.) – viz. obsah materiálu s návrhem současně předkládaného rozpočtového opatření č. 3 pro rok 
2020. Přes obtížnost predikce následného celkového vývoje i ve druhém pololetí roku 2020, je 
nepochybné, že výpadek příjmové stránky rozpočtu bude v určitém rozsahu pokračovat i po zbytek 
tohoto rozpočtového roku. V další řadě pak peněžní toky města, zejména ve druhé polovině roku 2020, 
ovlivní i závěrečné vypořádání a vyúčtování dotačních prostředků u akce rekonstrukce a modernizace ZŠ 
Schulzovy Sady a především časové dojití příslušných dotačních prostředků (cca 62 mil. Kč) v 
návaznosti na uzavření uvedeného vypořádání akce. Dosavadní posílení rozsahu možných cizích zdrojů 
financování (aktuální rozsah souhrnného rámce kontokorentních úvěrů pro město) činí 100 mil. Kč, které 
jsou schopny pokrývat v krátkém a brzkém časovém období alespoň nejzákladnější nároky na 
nejnutnější ostatní finanční výdaje města v pořadí již dříve schváleném orgány města. Bez dosavadního 
dojití uvedených dotačních prostředků a v návaznosti na výše popsané aspekty dříve přijatých opatření 
souvisejících s koronavirovou pandemií činí aktuální průběžné průměrné čerpání rámce kontokorentních 
úvěrů více jak 60% této souhrnné hodnoty. Toto čerpání se ještě rozhodně navýší i v souvislosti se všemi 
výše popsanými aspekty a také v návaznosti na realizaci již zahájených finančně objemově významných 
investičních akcí. Uvedený posílený rozsah kontokorentního úvěrového rámce, dle stávajících smluvních 
ujednání, by měl být ukončen a navrácen v předchozí rozsah (55 mil. Kč) k 30.09.2020. V návaznosti na 
všechny výše popsané skutečnosti se jako nejvhodnější jeví další prodloužení krátkodobého posílení 
možného rozsahu operativně použitelných cizích zdrojů tj. rámce již dříve schválených a smluvně 
uzavřených kontokorentních úvěrů, a to v navrhovaném časovém úseku do 31.12.2020.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020
Finančním výborem zastupitelstva města bude materiál projednán dne 9.6.2020.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Uváděné potřebné a předpokládané prodloužení navýšení stávajícího úvěrového rámce ovlivní v 
rozpočtu města tzv. oblast financování, zde konkrétně tzv. vyrovnávací pol. 8905. S tím, že v rámci 
případného dalšího rozpočtového opatření bude možné zahrnout eventuální úpravy rozpočtovaných 
hodnot až po schválení a potvrzení příslušných smluvních dokumentů oběma stranami.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. ukládá

vedoucímu RAF

1.1. v návaznosti na výpadky příjmové stránky rozpočtu města v důsledku ekonomických 
dopadů opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou pandemií i v souvislosti s 
časovou návazností ve vyúčtování a vypořádání finančně nejvýznamnějších dotačních 



titulů projednat s financujícím bankovním ústavem (Československá obchodní banka, a.s.) 
časově omezené prodloužení stávajícího rozšířeného rámce kontokorentních úvěrů na 
zabezpečení pokrytí zvýšené náročnosti na zajištění peněžních toků města.

Termín: 31. 8. 2020

PŘÍLOHY:

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


