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ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 
MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZA ROK 2021 

 
 

dle § 17 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Závěrečný účet 
(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně 
zpracovávají do závěrečného účtu. 
 
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, 
údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném 
členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi 
zřízených nebo založených právnických osob. 
 
(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, 
Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 
 
(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní 
rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.  
(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního 
samosprávného celku a svazku obcí. 
 
(6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých 
internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění 
příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu 
mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo 
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 
 
(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením 
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo 
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému 
celku nebo svazku obcí škodu. 
 
(8) Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 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 zveřejněn až do zveřejnění 
závěrečného účtu za následující rozpočtový rok. 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/519/2022 - 20. 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 16.06.2022 Závěrečný účet města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2021 včetně zprávy o přezkumu hospodaření: 

 

Z/518/2022 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

1. schvaluje 

1.1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 
jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021. 

 



Z/519/2022 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

1. schvaluje 

1.1. závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 v souladu s § 17 
odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
bez výhrad. 

 
Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění Závěrečného účtu města Dvůr Králové za rok 
2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách města 
Dvůr Králové nad Labem  http://www.mudk.cz v sekci Rozpočet města (viz následující 
odkaz): 
 
https://www.mudk.cz/cs/radnice/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-
standardu-isvs/8-dokumenty-a-rozpocet.html 
 
Listinná podoba Závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 je 
k nahlédnutí na odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38, 
kancelář č. 214 a. 
 

Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 04.05.2022 
Projednáno na finančním výboru 15.06.2022 
Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 16.06.2022 
 
 
Ing. Martin Plecháč, v. r. 
vedoucí odboru rozpočtu a financí 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem 20.06.2022  
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