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Schválený rozpočet města Dvůr Králové na rok 2020 po     
3.rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu města  
 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/236/2020 - 11. Zastupitelstvo města 

Dvůr Králové nad Labem dne 11.06.2020 Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020: 

Z/236/2020 - 11. 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       5.155.227,53 Kč 

 na straně výdajů snižuje   o     16.676.341,01 Kč 

 ve financování upravuje   o    -11.521.113,48 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

  

 na straně příjmů      448.853.175,07 Kč 

 na straně výdajů      471.453.124,09 Kč 

 financování           22.599.949,02 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 22.599.949,02 Kč, je pokryt jednak 

zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového 

limitu 100 mil. Kč. 

Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 po 3. rozpočtovém opatření 
včetně závazných ukazatelů rozpočtu města 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 na rok 2020 po 3. rozpočtovém opatření je k nahlédnutí na 
odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38, kancelář č. 214 a. 

 
Zveřejněno na základě změny zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
§ 16 se doplňuje o odstavec 5, který zní: 

"(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.". 
§ 11 se doplňuje o odstavec 4, který zní: 

"(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.". 
 

Projednáno na  RM Dvůr Králové nad Labem dne 03.06.2020 pod č. usnesení R/349/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

Projednáno na Finančním výboru dne 09.06.2020    
 

   
Ing.Martin Plecháč, v.r. 
vedoucí odboru rozpočtu a financí 
 
 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 17.06.2020 
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