
 Zhodnocení plnění rozpočtu města 
Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 

 
Příjmová oblast: 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 činil celkem 404.564.496,01 Kč, během roku byl upraven celkem pěti 
rozpočtovými opatřeními na výslednou částku 425.800.361,60 Kč. Skutečné příjmy za rok 2021 činily celkem 
425.920.612,70 Kč, což je 100,03 % upraveného rozpočtu města. V hodnotovém vyjádření pak skutečné 
plnění bylo vyšší oproti rozpočtovaným hodnotám celkem o 120.251,10 Kč. 
 
Zdůvodnění rozhodujících výkyvů oproti rozpočtu: 
 
Daňové příjmy: 
 

• U rozhodujících druhů daní zasílaných městu z FÚ se plnění oproti uvažovaným hodnotám pohybovalo 
ve většině kolem 100,01 %. Ostatní objemově významné daňové příjmy pak byly plněny v rozmezí od 
100,18 % /správní poplatky/ do 100,00 % /daň z nemovitých věcí/.  

        Celkem skutečné daňové příjmy dosáhly v podstatě 100,02 % své rozpočtované souhrnné hodnoty, což   
        znamenalo příznivější plnění oproti upravenému rozpočtu celkem o 42.394,12 Kč.  
 
Nedaňové příjmy: 
 

• Všechny druhy příjmů u této třídy byly naplněny více jak na 100 %. Plnění se oproti rozpočtovaným 
hodnotám pohybovalo u rozhodujících druhů příjmů této třídy v rozmezí od 100,36 % /příjmy 
z pronájmu pozemků/ do 100,01 % /příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí/.     

Celkem nedaňové příjmy byly naplněny na 100,10 %, což znamenalo příznivější plnění oproti upravenému 
rozpočtu celkem o 75.259,98 Kč. 

 
Kapitálové příjmy: 
 

• I zde byly jednotlivé druhy příjmů této třídy naplněny na více jak na 100 %.        
Celkem kapitálové příjmy byly naplněny na 100,02 % což znamenalo příznivější plnění oproti upravenému 
rozpočtu celkem o 2.597,00 Kč. 

 
Přijaté dotace (transfery): 
 

• V roce 2021 byly poskytnuté dotační prostředky čerpány v souladu s jejich postupným zasíláním od 
jednotlivých poskytovatelů.  V souhrnu město získalo na dotacích a přijatých transferech, včetně dotací 
z KÚ Královéhradeckého kraje celkem 61.593.354,10 Kč. 

 
Výdajová oblast: 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 činil celkem 444.780.476,00 Kč, během roku byl upraven celkem pěti 
rozpočtovými opatřeními na výslednou částku 396.876.065,55 Kč. Skutečné výdaje za rok 2021 činily celkem 
393.455.509,76 Kč což je 99,14 % upraveného rozpočtu města. V hodnotovém vyjádření pak nenaplnění 
činilo celkem 3.420.555,79 Kč. 
 
Zdůvodnění rozhodujících výkyvů oproti rozpočtu: 
 
Běžné výdaje:  

• U většiny položek došlo téměř k faktickému naplnění rozpočtovaných hodnot. U jednotlivých 
segmentů tvořících souhrn celého neinvestičního příspěvku vůči Technickým službám města došlo 
k nenaplnění rozpočtovaných hodnot téměř o 3,19 mil. Kč vlivem předložení vyúčtování období konce 
roku 2021 až v lednu 2022 (což znamenalo současně i nárok na vyplacení prostředků tohoto 



vyúčtování až v roce 2022 a také ovlivnilo nutnost úpravy hodnot rozpočtovaných prostředků v rámci 
rozpočtového opatření již pro rok 2022). Ve svém důsledku výše uvedená vyúčtování nejvíce ovlivnila 
celkové plnění této skupiny výdajů.      

Celkem běžné výdaje byly naplněny na 98,93, %, což znamenalo nedočerpání oproti rozpočtu, především 
z důvodů, již výše uvedených, celkem o 3.398.633,50 Kč. 

 
Kapitálové výdaje: 
 

• Plnění této třídy výdajů ovlivnily zejména investiční výdaje na budovy a stavby, které nebyly naplněny 
cca o 17 tis. Kč.   

Celkem kapitálové výdaje byly plněny na 99,97 % což znamenalo nenaplnění oproti rozpočtu celkem o 
21.922,29 Kč. 

 
Financování:  
 
Schválený rozpočet na rok 2021 počítal původně s deficitem ve výši 40.215.979,99 Kč, během roku byl upraven 
celkem pěti rozpočtovými opatřeními na výslednou částku rozpočtového přebytku ve výši 28.924.296,05 Kč, 
vždy ve vyjádření doplňujícím rozpočtovou rovnici na vyrovnanou.    

• Financování zahrnovalo v sobě i možnost rámce kontokorentního úvěru do výše 55 mil Kč, který nebyl 
ke konci roku 2021 čerpán.  Zároveň zastupitelstvo města schválilo v průběhu roku 2021 vzetí 
úvěrových prostředků na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2023 v celkové výši 
úvěrového limitu 160 mil. Kč. Tento úvěrový limit byl ke konci roku 2021 čerpán celkem ve výši 
3.895.895,55 Kč 

• Splátky všech již dříve přijatých střednědobých úvěrů a návratných finančních výpomocí činily v roce 
2021 celkem 2.602.990,01 Kč.  

 

Rozpočtované příjmy města byly v roce 2021 mírně překročeny. Nenaplněny, rovněž mírně, naopak zůstaly 
výdaje města, a to vlivem všech již výše uvedených faktorů. Rok 2021 skončil celkovým přebytkem hospodaření 
města (výsledná částka 32,465.102,94 Kč), který byl použit ve finančních tocích a tím i k minimalizaci využití 
cizích zdrojů v rozpočtu města. Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2021 konstatovala ve svém 
závěru, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme zastupitelstvu města projednat závěrečný 
účet města za rok 2021 a uzavřít tento účet vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.  
 
 
Ing. Martin Plecháč v.r. 


