
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000393-2020-RAF

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě předaných materiálů a požadavků z jednotlivých odborů a oddělení a na základě předchozích 
usnesení orgánů města, došlých rozpočtových opatření, oznámení o přidělených dotačních prostředcích v 
dalším období a ostatních dokladů, předkládáme zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 3 pro rok 
2020 v členění dle položek rozpočtové skladby v následujících ORJ dle přílohy. Předkládaný návrh je v 
souladu s rozsahem aktuálně použitelných finančních prostředků a navazuje na aktuální znění 
Střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2021 až 2022. Zároveň 
upozorňujeme, že zde uvedená čísla návrhu je nutno brát jako neuzavřená vzhledem k nutnosti doplnění 
případných dalších rozpočtových opatření vydaných nadřízenými orgány v mezidobí do konání schůzí 
orgánů města v souladu s platnými zákony.

Rozpočtové opatření bylo projednáno dle předchozího elektronicky zaslaného pokynu s jednotlivými 
vedoucími odborů a s tajemníkem MěÚ.

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
Vztah k vazbě na konkrétní části rozpočtu města není zde vyplňován. 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. rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, 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 snižuje o 6.082.168,84 Kč
· na straně výdajů snižuje o 7.391.084,61 Kč
· ve financování upravuje o -1.308.915,77 Kč

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020
· na straně příjmů 447.926.233,76 Kč
· na straně výdajů 480.738.380,49 Kč
· financování 32.812.146,73 Kč.

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 
32.812.146,73 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. 3 pro rok 2020

Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 - důvodová zpráva k investiční oblasti

Příloha č. 3 - Závazné ukazatele městem zřízených příspěvkových organizací - úprava při 3. 
rozpočtovém opatření pro rok 2020

Příloha č. 4 - Žádosti z jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


