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 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819 

za rok 2020 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 19.10.2020 - 22.10.2020 

- 19.04.2021 - 22.04.2021 

- Přezkoumání provedeno dálkovým způsobem 

 

na základě písemné žádosti města Dvůr Králové nad Labem v souladu s ustanovením § 42 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.  

Zahájeno bylo dne 14.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření 

v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Místo provedení přezkoumání: Město Dvůr Králové nad Labem 

náměstí T.G. Masaryka  38 

544 01  Dvůr Králové nad Labem 

Zástupci za Město:  

- Ing. Jan Jarolím - starosta 

- Ing. Helbich Jan - místostarosta 

- Mgr. Alexandra Jiřičková - místostarostka 

- Ing. Martin Plecháč - vedoucí odboru RAF 

- Ing. Kateřina Pospíšilová - referent rozpočtu 

- Iva Stránská - účetní 

- Erika Svědirohová - účetní 

- Milena Šulcová - účetní 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Ing. Gabriela Střelečková 

- kontroloři: 

Bc. Veronika Bittnerová 

Markéta Fejková 

Bc. Kateřina Kubů 

Eva Linková 

Ivana Marková 

Naďa Naglová 
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Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 

vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020, 1.9.2020 a 22.2.2021 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené 

podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem 

s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování 

jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.  

Poslední kontrolní úkon tj. projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne 

22.04.2021. 

 

 
A. Přezkoumané písemnosti  

 

Při přezkoumání hospodaření  města Dvůr Králové nad Labem  byly přezkoumány následující 

písemnosti: 

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Bezprostředně po schválení rozpočtu oznámilo město svým zřízeným příspěvkovým 

organizacím výši závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na provoz a zároveň byly 

příspěvky proúčtovány jako předpis ve prospěch účtu 349.  

 

Rozpočtová opatření 

Čerpání rozpočtu město průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou v předstihu 

řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem města či radou města 

(v mezích pravomocí stanovených radě). Do dne dílčího přezkoumání byly schváleny a 

provedeny 4 rozpočtová opatření, do konce roku byla provedena ještě 2 rozpočtové opatření. 

Tato RO jsou řádně chronologicky evidována a číslována. Rozpočtová opatření jsou řádně v 

souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce.  

 

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu města na rok 2020 byl v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu 

stanovenou zákonem zveřejněn, a to způsobem umožňujícím vzdálený přístup od 21.11. - 

12.12.2019.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2021-2022, obsahuje všechny potřebné 

údaje, schválen byl na zasedání ZM dne 10.12.2019. Územní samosprávný celek zveřejnil 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce v 

termínu od 21.11.-12.12.2019, územní samosprávný celek zveřejnil střednědobý výhled 

rozpočtu na svých internetových stránkách dne 16.12.2019.  

 

Další střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2022-2023, obsahuje všechny 

potřebné údaje, schválen byl na zasedání ZM dne 10.12.2020. Územní samosprávný celek 

zveřejnil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední 

desce v termínu od 19.11.-14.12.2020, územní samosprávný celek zveřejnil střednědobý 

výhled rozpočtu na svých internetových stránkách dne 16.12.2020.  
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Schválený rozpočet 

Zastupitelstvo města schválilo dne 10.12.2019 rozpočet na rok 2020 jako schodkový. Příjmy 

ve výši 447.802.675,68,- Kč, výdaje ve výši 483.184.294,80,- Kč, financování ve výši 

35.381.619,12,- Kč. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let a 

smluvně zajištěnými finančními prostředky - kontokorentním úvěrem v souhrnné výši 

úvěrového limitu 100 mil. Kč. Závazné ukazatele stanoveny konkrétně v rámci samotného 

rozpisu rozpočtu a jednotlivé limity oznámeny interním sdělením jednotlivým vedoucím 

odborů či oddělením města Dvůr Králové nad Labem. Schválený rozpočet byl v souladu se 

zákonem zveřejněn na elektronické úřední desce dne 16.12.2019.  

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet města za rok 2019 byl řádně sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, 

schválen byl na veřejném zasedání ZM dne 11.6.2020 s výrokem "souhlasu s celoročním 

hospodařením a to bez výhrad" plně v souladu s příslušným ustanovením § 17 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před jeho schválením byl v zákonem 

stanoveném rozsahu vyvěšen v termínu od 22.5. - 15.6.2020 na elektronické úřední desce. 

Schválený závěrečný účet byl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce 

dne 18.6.2020.  

Současně byla, jako samostatný bod jednání, na tomto veřejném zasedání zastupitelstva 

schválena i účetní závěrka města.  

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2019 byly řádně schváleny radou 

města dne 6.5.2020.  

 

Odměňování členů zastupitelstva 

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly 

zjištěny nedostatky. Výplata odměn za období od ledna do prosince 2020, dle předložených 

mzdových listů, byla provedena dle stanovení.  

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolován byl výkaz k 31.8.2020 a k 31.12.2020. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení 

plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů 

odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy 

řádně dodržována. 

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Kontrolován byl výkaz k 31.8.2020 a k 31.12.2020. 

 

Příloha rozvahy 

Kontrolována byla příloha rozvahy k 31.8.2020 a k 31.12.2020. 

 

Rozvaha 

Kontrolována byla rozvaha k 31.8.2020 a k 31.12.2020, skutečnosti zachycené v zůstatcích 

jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. 

 

Inventurní soupis majetku a závazků 

Na základě elektronicky zaslaných inventurních soupisů byla provedena kontrola 

inventarizace k 31.12.2020 těchto účtů - 231, 236, 245, 451, 374, 388, 401, 403, 472. 
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

Dne 11.6.2020 schválilo zastupitelstvo města koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 

celku pozemkové parcely č. 1919 o výměře 6.465 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 

celku pozemkové parcely č. 1921 o výměře 7.834 m2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Smluvně stanovená kupní cena činí 2.645.315,- Kč. Kupní smlouva ze dne 29.6.2020 ke 

kontrole předložena. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 3.7.2020. 

 

Dne 11.6.2020 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku vedeného jako stavební parcela 

č. 76 o výměře 68 m2 a pozemkové parcely č. 472/2 o výměře 1.067 m2, v k.ú. Lipnice u 

Dvora Králové. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 15.4. do 4.5.2020. Kupní cena činí 

285.769,- Kč. Kupní smlouva ze dne 1.7.2020 předložena ke kontrole. Právní účinky vkladu 

do KN vznikly ke dni 3.7.2020. 

 

Dne 11.6.2020 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p. p. č.1042/6 o výměře 420 

m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3895-247/2009. Nově vzniklá stavební 

parcela č. 5682 o výměře 30 m2, prodána za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

510 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 15.300,- Kč a části pozemkové parcely č.1042/6 o 

výměře 390 m2, to vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 198.900,- Kč. Celková 

kupní cena 214.200,- Kč. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 4.3. do 20.3.2020. 

Smlouva ke kontrole předložena. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 3.7.2020. 

 

Dne 10.12.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p.p.č. 132/5 o výměře 356 m2 

v k.ú. Lanžov. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 8.10. do 24.10.2019. Dohodnutá kupní 

cena je 40 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 14.240,- Kč. Kupní smlouva ze dne 12.2.2020 

předložena ke kontrole. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 14.2.2020. 

 

Dne 12.3.2020 schválilo zastupitelstvo města prodej p.p.č. 975/13 (nově vzniklá dle 

geometrického plánu č. 310-22/2020), v k.ú. Verdek. Za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 8.490,- Kč.Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 20.11. do 6.12.2019. 

Kupní smlouva ze dne 27.4.2020 předložena ke kontrole. Právní účinky vkladu do KN 

vznikly ke dni 11.5.2020. 

 

Dne 10.12.2020 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p.p.č. 1497/14 o výměře 106 

m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 24.8. do 9.9.2020. 

Celková kupní cena činí 26.500,- Kč. Kupní smlouva ze dne 28.12.2020 předložena ke 

kontrole. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 31.12.2020. 

 

Dne 10.12.2020 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p.p.č. 797/11 o výměře 79 m2 

v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 23.10. do 9.11.2020. 

Celková kupní cena činí 29.941,- Kč. Kupní smlouva ze dne 21.12.2020 předložena ke 

kontrole. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 31.12.2020. 

 

Dne 11.6.2020 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p.p.č. 2165/1 o výměře 1685 

m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 20.1. do 5.2.2020. 

Celková kupní cena činí 74.140,- Kč. Kupní smlouva ze dne 23.6.2020 předložena ke 

kontrole. Právní účinky vkladu do KN vznikly ke dni 1.7.2020. 

 

Dne 17.9.2020 schválilo zastupitelstvo města nákup pozemku parc. č. 227 o výměře 158 m2 v 

k.ú. Žireč Ves a Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 3.511,- Kč. Kupní 
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smlouva ze dne 29.9.2020 byla ke kontrole předložena. Právní účinky zápisu do KN vznikly 

dne 20.10.2020. 

 

Dne 17.9.2020 schválilo zastupitelstvo města nákup pozemků parc. č. 2525/10 o výměře 363 

m2, 2525/11 o výměře 78 m2, 3784/11 o výměře 240 m2, 3784/15 o výměře 86 m2 o výměře 

158 m2, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle GP 4841-504/2017 za dohodnutou kupní 

cenu 138.200,- Kč bez DPH. Kupující byl upozorněn na existenci věcných břemen k pozemku 

parc. č. 2525/1 spočívající v právu chůze a jízdy ze dne 10.9.2014, v právu chůze a jízdy 

(vyjma vozidel těžké techniky) ze dne 10.9.2014 a dále v právu zřídit, provozovat, udržovat, 

opravovat, likvidovat stavbu plynovodní přípojky ze dne 12.3.2018. Kupní smlouva ze dne 

12.10.2020 byla ke kontrole předložena. Právní účinky zápisu do KN vznikly dne 12.11.2020. 

 

Smlouvy o věcných břemenech 

Dne 19.8.2020 schválila rada města Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-

2020/0916 na pozemcích č. 683/1 a 4010/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve prospěch 

GasNet, s.r.o. spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské 

zařízení a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek. Náhrada z věcného břemene byla 

stanovena ve výši 2.904,- Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 4.9.2020 byla ke 

kontrole předložena. 

 

Dne 9.9.2020 schválila rada města Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-

2020/0990 na pozemku parc. č. 335 v k.ú. Sylvánov ve prospěch GasNet, s.r.o. spočívající v 

právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupu a 

vjezdu na tento pozemek. Náhrada z věcného břemene byla stanovena ve výši 2.420,- Kč. 

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 5.10.2020 byla ke kontrole předložena. 

 

Dne 19.8.2020 schválila rada města Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2020134/VB2 na pozemku parc. č. 3762 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. 

Náhrada z věcného břemene byla stanovena ve výši 3.400,- Kč. Smlouva o zřízení věcného 

břemene ze dne 31.8.2020 byla ke kontrole předložena. 

 

Dne 19.8.2020 schválila rada města Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM200258. 

Povodí Labe, státní podnik (jako povinný) a město Dvůr Králové nad Labem (jako oprávněný 

uzavřeli tuto smlouvu dne 8.10.2020. Předmětem smlouvy je právo umístění, oprav, údržby a 

revize mostu na pozemku parc. č. 3802/1. Náhrada z věcného břemene byla stanovena ve výši 

4.920,- Kč. Smlouva byla ke kontrole předložena. 

 

Darovací smlouvy 

Dne 21.2.2020 město jako dárce uzavřelo Darovací smlouvu se Správou silnic 

Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace. Předmětem darovací smlouvy jsou 

pozemkové parcely č. 4112 o výměře 2.016 m2, p.č. 4113 o výměře 1.184 m2, p.č. 4110 o 

výměře 1.326 m2, p.č. 4111 o výměře 879 m2, p.č. 4109 o výměře 1.107 m2, p.č. 4100 o 

výměře 931 m2, p.č. 4099/1 o výměře 461 m2, p.č. 4105 o výměře 1.059 m2, p.č. 4103 o 

výměře 1.083 m2 a p.č. 4101 o výměře 591 m2 (rozděleny dle geometrického plánu č. 4757-

84/2017), vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Účetní hodnota pozemků 106.600,- Kč. Přijetí 

daru bylo v zastupitelstvu města schváleno 10.12.2019. Záměr o bezúplatném převodu 

nemovitostí byl na úřední desce města zveřejněn od 23.9. - 9.10.2019. Právní účinky vkladu 

do KN vznikly ke dni 21.2.2020. 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Město ze svého rozpočtu poskytuje řadu dotací, jejichž cílem je podpora kulturních, 

sportovních a sociálních aktivity ve městě. Vyhlášeny byly dotační programy na podporu 

tělovýchovy a sportu, na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí, na podporu veřejně 

prospěšných aktivit a na obnovu vnějšího pláště objektů pro rok 2020. Vyvěšení vyhlášených 

dotačních programů bylo řádně zveřejněno na úřední desce i úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Město mimo dotační programy poskytuje i individuální dotace. 

 

Veškeré poskytnuté finanční dotace, jak z dotačního programu, tak i individuální dotace jsou 

schvalovány zastupitelstvem, popřípadě radou města na základě písemných žádostí. Na 

dotační příspěvek jsou uzavřeny písemné smlouvy, které obsahují náležitosti požadované 

zákonem.  

 

Město uzavřené smlouvy s výší dotace nad 50 000,- Kč zveřejňuje v registru smluv. Dotace 

podléhají vyúčtování s různým datem a ke dni konečného přezkoumání byly některé z nich 

ještě nevyúčtovány a stále vedeny na účtu 373.  

 

Namátkově kontrolovány poskytnuté dotace: 

- Smlouva s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem 

oboustranně podepsaná dne 2.7.2020 na poskytnutí dotace na opravu oken ve výši 100 000,- 

Kč, smlouva zveřejněna dne 2.7.2020. 

- Smlouva s Misericordia, o.p.s. oboustranně podepsaná dne 6.4.2020 na poskytnutí dotace na 

podporu sociálních služeb, konkrétně na sociální rehabilitaci ve výši 72 000,- Kč, smlouva 

zveřejněna dne 21.4. 2020 

- Smlouva s Diakonií ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem oboustranně podepsaná 

dne 17.4.2020 na poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb, konkrétně na denní 

stacionář ve výši 120 000,- Kč, smlouva zveřejněna dne 20.4.2020 

- Smlouva s fyzickou osobou oboustranně podepsaná dne 29.6.2020 na poskytnutí dotace na 

opravu fasády a vchodových dveří ve výši 100 000,- Kč, smlouva zveřejněna dne 30.6.2020 

- Smlouva s HC Dvůr Králové, z.s. oboustranně podepsaná dne 20.3.2020 na poskytnutí 

dotace ve výši 908 000,- Kč na podporu sportovní činnosti – oddíl mládeže. Žádost ze dne 

30.1. 2020, ZM schváleno dne 12.3.2020, vyúčtování stanoveno do 19.1.2021 a předloženo 

dne 18.1.2021, smlouva zveřejněna dne 24.3.2020. 

- Smlouva s TC Dvůr Králové, z.s oboustranně podepsaná dne 23.3.2020 na poskytnutí dotace 

ve výši 294 000,-- Kč na úhradu cestovného na turnaje, pohonné hmoty, faktury za dopravu, 

energie, nájemné a nákup sportovního materiálu. Žádost ze dne 5.2.2020, ZM schváleno dne 

12.3.2020, vyúčtování stanoveno do 19.1.2021 a předloženo dne 18.1.2021, smlouva 

zveřejněna dne 24.3.2020. 

- Smlouva s KARATE - DO Dvůr Králové nad Labem, z.s oboustranně podepsaná dne 

1.4.2020 na poskytnutí dotace ve výši 130 000,-- Kč na podporu tělovýchovy a sportu - na 

sportovní činnost. Žádost ze dne 6.2.2020, ZM schváleno dne 12.3.2020, vyúčtování 

stanoveno do 19.1.2021 a předloženo dne 13.1.2021, smlouva zveřejněna dne 1.4.2020. 

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Příjmy města byly k 31.12.2020 posíleny o níže uvedené dotace: 

 

 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 20 255 500,00 Kč, z 

toho: 
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UZ 98024 - 19 437 500,00 Kč - jednorázový nenávratný příspěvek jako kompenzační bonus v 

souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 - 

zaúčtováno na účtu 672 

UZ 98193  -  818 000,00 Kč - účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 

Senátu a zastupitelstev krajů - vyčerpané prostředky ve výši 793 274,54 Kč - k 31.12.2020 

zaúčtováno na účet 672 , vratka ve výši 24 725,48 Kč vedena na účtu 374 

 

 4112  Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu  

 26.960.600,00 Kč - příspěvek na výkon státní správy 

 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního  rozpočtu ve výši 17 290 139,31 Kč, z 

toho: 

UZ 13101 -  464 646,00 Kč - dotace od Úřadu práce na APK, zaúčtováno na účtu 672 

UZ 13011 - dotace na činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 4 421 100,00  Kč 

- zaúčtováno na účtu 672 

UZ 13013 -  průtoková dotace pro Základní školu Podharť ve výši 195 562,50 Kč a 29 007,56 

Kč a pro Základní školu 5. května ve výši 162 000,- Kč a 98 551,75 Kč   

UZ 13015 -  dotace od MPSV ve výši 812 006,00 Kč na výkon sociální práce  

UZ 13015 - 68 964,- Kč - dotace MPSV na výkon sociální práce na podporu mimořádného 

finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s COVID 19, zaúčtováno na účet 

672 

UZ 13351  - 815 145,00 Kč - dotace pro Pečovatelskou službu od MPSV na podporu 

finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19  

UZ 13351  - 326 123,- Kč dotace od MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v 

souvislosti s epidemií covid 19 (pro pečovatelskou službu a noclehárnu) 

UZ 1 004  - neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 24 800,- Kč, dotace byla 

vyčerpána, vyúčtování předloženo a zaúčtováno na účtu 672 

UZ 15011  -  978 589,83 Kč neinvestiční dotace Ex post od MŽP na podporu domácího 

kompostování ve Dvoře Králové nad Labem , výdaje proběhly v letech 2018 – 2020, příjem 

dotace v roce 2020 

UZ 17015  -  376 972,93 Kč - dotace z MMR na akci ZŠ Schulzovy sady odborné učebny a 

bezbariérovost - zaúčtováno na účtu 672 

UZ 17016  -  7 860 275,74 Kč - dotace z MMR na projekty Sdílená učebna informatiky a 

robotiky a ZŠ Schulzovy sady odborné učebny a bezbariérovost - profinancováno a 

zaúčtováno na účet 672 již v roce 2019 

UZ 33063  -  535 395,00 Kč - průtoková dotace pro Mateřskou školu, Dvůr Králové nad 

Labem, Elišky Krásnohorské  

UZ 34070  -  121 000,00 Kč - průtokové dotace pro příspěvkové organizace (z toho 22 000,- 

Kč a 82 000,- Kč pro DDM Jednička od MK (na Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše, 

profinancováno 23 000,- Kč, vratka dotace 59 000,- Kč odeslaná 30.11.2020) a 76 000,- Kč 

pro Městskou knihovnu Slavoj) 

 

 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 34 700,00 Kč 

 

 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 63 162 550,12 Kč, z 

toho: 

UZ 14 990 – investiční dotace od Ministerstva vnitra na základě Rozhodnutí a předložené 

faktury ve výši 313 076,- Kč na akci „Dvůr Králové nad Labem – Doplnění MKDS“ k 

31.12.2020 zaúčtováno na účet 403 
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UZ 14984  -  450 000,00 Kč - dotace ex ante od Ministerstva vnitra na dopravní automobil, 

závěrečné vyhodnocení projektu bylo předloženo- zaúčtováno na účtu 403 

UZ 17968  -  3 021 916,42 Kč - dotace z MMR na akci ZŠ Schulzovy sady odborné učebny a 

bezbariérovost- zaúčtováno na účtu 403 

UZ 17969  - 53 927 879,70 Kč - dotace z MMR na akce Sdílená učebna informatiky a 

robotiky (655 599,75 Kč), ZŠ Schulzovy sady odborné učebny a bezbariérovost  

(51 372 579,23 Kč) a Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská (1 899 700,72 Kč) - na účet 403 

zaúčtováno v předchozích letech 

UZ 17508 – 5 449 678,- Kč – dotace Ex Ante z MMR na realizaci akce „Obnova MK 

Čelakovského ve Dvoře Králové nad Labem“ ve výši 5 449 678,- Kč, termín pro předložení 

dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.6.2021, po závěrečném vyhodnocení 

akce již v roce 2020 zaúčtováno na účet 403 

 

 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 5 154 809,10 Kč, z toho: 

- průtoková dotace pro DDM Jednička ve výši 23 000,- Kč   

- průtoková dotace pro ZŠ Strž ve výši 105 000,- Kč 

- průtoková dotace pro ZŠ Podharť ve výši 104 277,40 Kč 

- průtoková dotace pro MŠ Drtinova ve výši 244 060,- Kč 

- průtoková dotace pro ZŠ Schulzovy sady ve výši 137 100,- Kč 

- průtoková dotace pro Hankův dům ve výši 80 000,- Kč 

- průtoková dotace pro Pečovatelskou službu ve výši 4 180 530,- Kč  

- průtoková dotace pro ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. ve výši 4 100,- Kč  

- průtoková dotace pro ZŠ 5. května ve výši 14 742,- Kč 

- dotace pro město na akci Restaurování sousoší sv. Floriána v Žirči ve výši 179 000,- 

- na Podporu činnosti MIC Dvůr Králové nad Labem, 43 000,- Kč 

- na Podporu činnosti sezónního IC - přehrada Les Království -  40 000,- Kč 

Vratky výše uvedených dotací činí celkem 104 354,25 Kč. 

 

4222 Investiční přijaté transfery od krajů ve výši 3 500 000,00 Kč, z toho: 

- ve výši 2 000 000,- Kč na projekt "Cyklostezka Labská  - Heydukova ulice Dvůr Králové 

nad Labem"  - termín realizace od 1.1.2020 do 30.11.2022 k 31.12.2020, dotace byla v roce 

2020 plně vyčerpána,  závěrečné vyúčtování je ve fázi zpracování, termín  stanoven do 

30.12.2022,  zaúčtováno na účtu 472, 388 a 403 

 

 - ve výši 1 500 000, Kč na projekt „Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, 

nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem“ – termín realizace od 1.2.2020 do 31.12.2021,  

v roce 2020 byla dotace částečně  profinancována, dílčí vyúčtování bylo odesláno 

poskytovateli a  k 31.12.2020 zaúčtováno na účtu 374, 388 a 672,  

 

Dotace byly kontrolovány z hlediska zaúčtování. 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Město v kontrolovaném období uzavřelo několik VZMR, z nich namátkově byly 

kontrolovány zakázky: 

 

„Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad 

Labem" 

 

VZMR byla zadána v souladu s Vnitřním předpisem města č. 7/2019 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s § 6 a § 219 zák. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala firma Stavební společnost Žižka spol. s r.o. 

s nabídkovou cenou ve výši 5 086 425,-- Kč bez DPH. Smlouva o dílo oboustranně 

podepsána dne 14. 7. 2020, v Registru smluv zveřejněna dne 15. 7. 2020.  

 

 

 

„Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem – Verdek“ 

 

VZMR byla zadána v souladu s Vnitřním předpisem města č. 7/2019 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s § 6 a § 219 zák. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala firma Petr Šeba, Smetanová 1511, 544 01 

Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou ve výši 670 913,51 bez DPH. Smlouva o dílo v 

Registru smluv zveřejněna dne 29. 7. 2020. 

 

„Rekonstrukce podlahové krytiny sportovní haly ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem“ 

 

VZMR byla zadána v souladu s Vnitřním předpisem města č. 7/2019 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s § 6 a § 219 zák. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala firma Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most č. p. 

15, Dlouhý Most, 463 12  Liberec 6 s nabídkovou cenou ve výši 1 799 685,49 Kč bez DPH. 

Smlouva o dílo v Registru smluv zveřejněna dne 14. 5. 2020. 

 

„Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové 

nad Labem" od šachty Š1 po šachtu Š8 

 

VZMR byla zadána v souladu s Vnitřním předpisem města č. 7/2019 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s § 6 a § 219 zák. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala firma Wombat, s.r.o., Březinova 759/23, 

616 00  Brno s nabídkovou cenou ve výši 3 222 479,--- Kč bez DPH. Smlouva o dílo 

oboustranně podepsána dne 21. 9. 2020, v Registru smluv zveřejněna dne 21. 9. 2020. 

Předloženo plnění ze SOD, které souhlasí s cenou uvedenou ve SOD. 

 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých 

předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy z rady města.  

 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých 

předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zastupitelstva 

města.  
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

 

Při přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

C. Plnění opatření 

 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  

 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

b) při dílčím přezkoumání 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 
 

I. Při přezkoumání hospodaření  města Dvůr Králové nad Labem  za rok 2020  

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 

sb.). 
 

 II. Při přezkoumání hospodaření  města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 

 

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  

 

III. Při přezkoumání hospodaření - města Dvůr Králové nad Labem -  za rok 2020 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,56 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,29 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,60 % 

  

IV. Ověření poměru dluhu města Dvůr Králové nad Labem k průměru jeho příjmů za 

poslední 4 roky 

Ověřili jsme poměr dluhu města Dvůr Králové nad Labem k průměru jeho příjmů za 

poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou 

odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli 

výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení 

následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % 

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.  

 

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden  

v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy. 

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu  

k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné  

a nebudou již měněny. 

 

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
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Dvůr Králové nad Labem, dne 22.04.2021 

 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 

 

Ing. Gabriela Střelečková   

kontrolor pověřený řízením přezkoumání ……………………………………………… 

Markéta Fejková ……………………………………………….. 

Bc. Kateřina Kubů ……………………………………………….. 

Ivana Marková ……………………………………………….. 

Naďa Naglová ……………………………………………….. 

 

Eva Linková                                                         ………………………………………………. 

 

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se 

podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy 

kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání 

hospodaření města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, 

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 

stanovit lhůtu delší, 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 

o počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Jan Jarolím. 

 

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce 

 neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nevložil žádné peněžité či nepeněžité 

vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných 

osob, neuzavřel pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků 

a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, 

nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.  
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Poučení: 

 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě  

o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 

přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 

spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., 

povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést 

lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  

o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu 

uvedenou zprávu zaslat. 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení 

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku 

podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč. 

 

 

 

Převzal dne: 22.04.2021 

 

 

 

 
Ing. Jan Jarolím  

…………………………………………. 

starosta 

…………………………………………. 
podpis 

 

 

 

 

 

Rozdělovník : 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 Dvůr Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím  

2 1  Královéhradecký kraj Ing. Gabriela Střelečková  

 

KONTAKTY: 

Ing. Gabriela Střelečková   727 956 086   gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz

Markéta Fejková   727 956 092  mfejkova@kr-kralovehradecky.cz 

Bc. Kateřina Kubů  721 979 682  kakubu@kr-kralovehradecky.cz 

Ivana Marková   725 301 866  imarkova@kr-kralovehradecky.cz 

Naďa Naglová   736 521 912  nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 

 

 

mailto:mfejkova@kr-kralovehradecky.cz
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Příloha č.1 

 

 

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu města Dvůr Králové nad Labem k průměru jeho 

příjmů za poslední 4 roky 

 

Název účtu SU

Krátkodobé úvěry 281 966 799,70 Kč

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 Kč

Směnky k úhradě 322 0,00 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěry 451 4 007 290,95 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 Kč

Dluh Celkem 4 974 090,65 Kč

Příjem v roce 2020

Příjem v roce 2019

Příjem v roce 2018

Příjem v roce 2017

Příjmy celkem 

Průměr příjmů za čtyři roky

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 

60% z průměru příjmů za 4 roky

Překročení v částce ############## 0,00 Kč

Překročení v procentech -0,588292276 0%

1,17%

254 913 284,70 Kč

474 774 431,00 Kč

436 824 620,00 Kč

419 434 753,00 Kč

368 388 094,00 Kč

1 699 421 898,00 Kč

424 855 474,50 Kč
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