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

za rok 2019 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 21.10.2019 - 24.10.2019 

- Konečné přezkoumání bylo 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 27.06.2019 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 

Ing. Kateřina Krčková 

Ivana Marková 

Naďa Naglová 

Nikola Ottová 

 

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 19.6.2019 a 2.3.2020 
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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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení 

prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl 

učiněn dne 17.04.2020. 

 
 

A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  města Dvůr Králové nad Labem  byly přezkoumány následující 

písemnosti: 

 

Rozpočtová opatření 

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

předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem, resp. radou 

města (v mezích pravomocí stanovených radě). Do konce měsíce září 2019 byly schváleny a 

provedeny 3 rozpočtová opatření. Tato RO jsou řádně chronologicky evidována a číslována. 

Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce 

a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické 

podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. Dle dálkového přístupu bylo do 

konce roku dle elektronické úřední desky obcí zveřejněna další 3 rozpočtová opatření.  

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Město Dvůr Králové nad Labem bezprostředně po schválení rozpočtu svým zřízeným 

příspěvkovým organizacím, kterým stanovuje závazné ukazatele pro dotyčný rok, oznámilo 

interním sdělením celkovou výši závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na provoz a 

ten byl zároveň proúčtován jeho předpis ve prospěch účtu 349. 

 

Schválený rozpočet 

Návrh rozpočtu města na rok 2019 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 i způsobem umožňujícím vzdálený přístup. Na fyzické 

úřední desce byl zveřejněn 19.11.2018 do 10.12.2018 a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup byl zveřejněn také ve stejném termínu. 

 

Zastupitelstvo města schválilo dne 6.12.2018 rozpočet na rok 2019 jako schodkový. Příjmy ve 

výši 425.643.713,88 Kč, výdaje ve výši 478.974.574,- Kč, financování 53.330.860,12 Kč. 

Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let a smluvně zajištěnými 

finančními prostředky - kontokorentním úvěrem v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil Kč. 

Závazné ukazatele stanoveny konkrétně v rámci samotného rozpisu rozpočtu (příloha návrhu 

rozpočtu, tabulka č. 1) 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 12.12.2018 a současně bylo oznámeno 

na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout 

do jeho listinné podoby. 
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Střednědobý výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2020-2021, obsahuje všechny potřebné 

údaje, schválen byl na zasedání ZM dne 6.12.2018. Územní samosprávný celek zveřejnil 

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

termínu od 19.11.2018 do 10.12.2018, územní samosprávný celek zveřejnil střednědobý 

výhled rozpočtu na svých internetových stránkách dne 12.12.2018 a současně oznámil na 

úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho 

listinné podoby v souladu se zákonem. 

 

Dne 20.6.2019 schválilo ZM upravený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 

nahrazující v plném rozsahu dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 - 

2021. Územní samosprávný celek zveřejnil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých 

internetových stránkách a na úřední desce v termínu od 30.5.2019 do 24.6.2019, územní 

samosprávný celek zveřejnil střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách 

dne 26.6.2019 a současně oznámil na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a 

kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby v souladu se zákonem. 

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet města za r. 2018 byl řádně sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, 

schválen byl na veřejném zasedání ZM dne 20.6.2019 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 řádně vyvěšen na fyzické úřední desce, a to ve termínu od 24.5.2019 do 

24.6.2019, ve stejném termínu byl závěrečný účet zveřejněn i na elektronické úřední desce. 

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

dne 26.6.2019 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v 

elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

 

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

schválena i účetní závěrka města.  

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2018 byly řádně schváleny radou 

města dne 15.5.2019. Schválení všech účetních závěrek je řádně doloženo protokoly. 

 

Odměňování členů zastupitelstva 

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

zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až září 2019, dle předložených Mzdových 

listů, byla provedena dle stanovení. V rámci konečného přezkoumání byla provedena kontrola 

stanovení výše odměn starosty a dvou místostarostů. Výplata odměn za období od října do 

prosince 2019, dle zaslaných mzdových listů, byla provedena dle stanovení.  

 

Bankovní výpis 

Byly zkontrolovány následující bankovní výpisy za měsíc ÚNOR 2019 k účtům vedeným u 

ČSOB, ČNB, KB, Raiffeisen BANK: 

 

- ZBÚ - č. účtu 273090363/0300 - výpis č. 10 - 17 

- cizí prostředky - č. účtu 216818725/0300, výpisy č. 13-25 

- ZBÚ dotační účet - č. účtu 94-5013601/0710, výpisy č. 7 - 11 

- výdajový účet - č. účtu 187589301/0300, výpisy č. 36 - 43 

- fond EKOKOM - č. účtu 194376566/0300, výpisy za měsíc únor 

- fond Zvláštní a praktické školy - č. účtu 194376777/0300, výpis č. 2 
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- fond GYMNÁZIUM - č. účtu 194376718/0300, výpis č. 2 

- sociální fond - č. účtu 216800090/0300, výpis č. 8 - 20 

- ZBÚ - sociální služby, č. účtu 223019550/0300, výpis č. 2 

- příjmový 187580614/0300, výpis č. 29-32 

- výdajový účet č. 86-224580227/0100, výpis č. 30 -37 

- příjmový - nájemné VAK, číslo účtu 257797107/0300, výpisy č. 4 - 13 

- ZBÚ ZŠ Schulzovy sady, číslo účtu 243447106/0300, výpis č. 4 

- ZBÚ - střed. osob. hygieny, číslo účtu 43-2521010297/0100, výpis č. 2 

- ZBÚ - výměníkové stanice, číslo účtu 35-9217880257/0100, výpis č. 2 

- ZBÚ - číslo účtu 86-224560277/0100, výpis č. 2 

- příjmový účet číslo 29330601/0100, výpisy č. 23 - 42 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolován byl výkaz k 31.8.2019 a k 31.12.2019, nedostatky zjištěny nebyly. 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 31.8.2019 a k 31.12.2019. 

 

Příloha rozvahy 

Kontrolována byla příloha rozvahy k 31.8.2019 a k 31.12.2019. 

 

Rozvaha 

Kontrolována byla rozvaha k 31.8.2019 a k 31.12.2019, nedostatky zjištěny nebyly, 

skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým 

určením. 

Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde 

proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. 

Rovněž kontrolou účtů peněžních fondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech rozvahy 

nebyly zjištěny disproporce, o fondech účetní jednotky tedy bylo účtováno správně.   

 

Pokladní doklad 

Pokladní doklady byly kontrolovány při dílčím přezkoumání u výdajové a příjmové pokladny 

za období únor 2019 v návaznosti na pokladní deník a správnost zaúčtování. Nebyly zjištěny 

žádné nedostatky.  

 

Pokladní kniha (deník) 

Příjmová a výdajová pokladní kniha je vedena v elektronické podobě. 

 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

1. Dne 6.12.2018 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p. p. č. 2531/12 o výměře 

780 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 23.3.2018 do 

10.4.2018. Dohodnutá kupní cena je 200 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 156.000,- Kč. 

Kupující uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Kupní 

smlouva ze dne 2.1.2019 předložena ke kontrole. Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden 

dne 7.1.2019. Pozemek vyřazen z majetku obce dne 7.1.2019. Předepsán zápisem 311/378 

dne 13.12.2018, zaplacen dne 28.12.2018, do výnosů zaúčtován dne 30.9.2019. 
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2. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p. p. č. 297/2 o výměře 

3.877 m2 v k.ú. Žireč Ves. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 22.1.2019 do 6.2.2019. 

Dohodnutá kupní cena je 300 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 1.163.100,- Kč. Kupující 

uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva 

ze dne 15.4.2019 předložena ke kontrole. Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 

29.4.2019. Pozemek vyřazen z majetku obce dne 29.4.2019. Prodej předepsán zápisem 

311/378 dne 6.6.2019, zaplacen dne 16.4.2019, do výnosů zaúčtován dne 30.9.2019. 

 

3. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej části parcely st. p. č. 10, dle GP 242-

525/2018 nově vzniklý p. p. č. 539 o výměře 379 m2 v k.ú. Žireč Městys. Záměr prodeje 

pozemku zveřejněn od 25.10.2018 do 12.11.2018. Dohodnutá kupní cena je 300 Kč/m2, tzn. 

celková kupní cena činí 113.700,- Kč. Kupující uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč za návrh 

na vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva ze dne 30.5.2019 předložena ke kontrole. 

Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 13.6.2019. Pozemek vyřazen z majetku dne 

13.6.2019. Prodej předepsán zápisem 311/378 dne 1.4.2019, zaplacen dne 3.6.2019, do 

výnosů zaúčtován dne 30.6.2019. 

 

4. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej části parcely st. p. č. 2253/8, dle GP 

4975-43/2019 nově vzniklý p. p. č. 2253/8 o výměře 6.882 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 

Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 20.2.2019 do 8.3.2019. Dohodnutá kupní cena 

je 350 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 2.914.527,- Kč včetně DPH. Kupní smlouva ze 

dne 22.5.2019 předložena ke kontrole. Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 

24.5.2019. Pozemek vyřazen z majetku obce dne 15.5.2019. Prodej předepsán dne 24.4.2019 

zápisem 311/378, zaplacen dne 6.5.2019 a 9.5.2019, do výnosů zaúčtován dne 30.9.2019. 

 

5. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města koupi stavební parcely č. 4647 o výměře 37 

m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, součástí pozemku je stavba bez čp/če. Smluvně 

stanovená kupní cena činí 17.000,- Kč. Kupní smlouva ze dne 27.3.2019 předložena ke 

kontrole. Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 8.7.2019. Pozemek do majetku 

zařazen dne 8.7.2019. Zaplaceno dne 17.6.2019. 

 

6. Dne 20.6.2019 schválilo zastupitelstvo města koupi pozemkové parcely č. 1941/3 o výměře 

4.306 m2 a č. 1941/5 o výměře 1.435 m2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Smluvně 

stanovená cena činí 459.280,- Kč. Kupní smlouva ze dne 12.7.2019 předložena ke kontrole. 

Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 18.7.2019. Do majetku zařazeno dne 

18.7.2019. Zaplaceno dne 21.8.2019. 

 

7. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města směnu pozemku - dle GP. 4958-634/2018 

nově vznikla pozemkový parcela č. 2165/3 o výměře 339 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 

za nově vzniklou pozemkovou parcelu dle GP č. 4958-634/2018 p.p.č. 2171/7 o výměře 339 

m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Směna pozemku smluvně stanovena bez doplatku. 

Záměr směny pozemku byl zveřejněn od 12.10.2018 do 30.10.2018. Směnná smlouva ze dne 

15.4.2019 předložena ke kontrole. Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 24.6.2019. 

V majetku směna řádně proúčtována dne 24.6.2019. 

 

O účtování převodu majetku nebylo účtováno v souladu s ustanoveními bodů 6.1 - 6.4 ČÚS č. 

701: 

- V případě pozemků popsaných v bodě č. 1-4 nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního 

případu vzniku pohledávky i výnosu z titulu prodeje nemovitého majetku - nebylo účtováno v 

den doručení návrhu na zápis do KÚ 
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- V případě pozemku popsaného v bodě č.4 nebyl pozemek řádně vyřazen z majetku města v 

den doručení návrhu na zápis KÚ 

 

Darovací smlouvy 

Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města (obdarovaný) bezúplatný převod pozemku p.p.č. 

2152/4 o výměře 13 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Darovací smlouva ze dne 1.4.2019 

předložena ke kontrole. Právní účinky vkladu ke dni 23.4.2019. Pozemek zařazen do majetku 

obce dne 23.4.2019 na základě výpočtu ceny obvyklé. 

 

Město jako dárce poskytlo několik finančních darů, namátkově kontrolováno: 

Dne 20.6.2019 schválilo ZM finanční dar Nadačnímu fondu pro podporu Městské nemocnice, 

a.s. ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 50.000,- Kč. Darovací smlouva ze dne 26.6.2019 

předložena ke kontrole. 

 

Dne 23.1.2019 schválila RM finanční dar spolku Adventor, o.s. ve výši 5.000,- Kč na 

osvětovou akci - podpora problematiky autismu s názvem Putování 2019. Darovací smlouva 

ze dne 26.2.2019 předložena ke kontrole. 

 

Dne 6.3.2019 schválila RM finanční dar občanům ve výši 20.000,- Kč na léčebné výlohy 

syna. Darovací smlouva ze dne 21.3.2019 předložena ke kontrole.  

 

Dne 15.5.2019 schválila RM finanční dar spolku Záboj, z.s. ve výši 2.000,- Kč na dopravu 

sboru do Nového Bydžova na akci Nota bene 2019. Darovací smlouva ze dne 20.5.2019 

předložena ke kontrole.  

 

Dne 29.5.2019 schválila RM finanční dar občanovi ve výši 5.000,- Kč na úhradu výdajů 

spojených s účastí na mezinárodním skautském setkání Jamboree v Západní Virginii v USA. 

Darovací smlouva ze dne 10.6.2019 předložena ke kontrole. 

 

Dne 3.4.2019 schválila RM finanční dar Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí ve výši 

3.000,- Kč jako účelově neurčený dar. Darovací smlouva ze dne 23.4.2019 předložena ke 

kontrole. 

 

Dne 3.4.2019 schválila RM finanční dar Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých 

ČR, z.s. ve výši 1.000,- Kč jako účelově neurčitý dar. Darovací smlouva ze dne 2.5.2019 

předložena ke kontrole. 

 

Smlouvy nájemní 

Dne 3.4.2019 schválila rada města pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 

m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 5,- Kč/m2/rok. Smluvně stanovena výše ročního 

nájemného, tj. 150,- Kč. Nájemní vztah se uzavřel na dobu neurčitou. Záměr pronájmu byl 

zveřejněn od 8.3.2019 do 25.3.2019. Smlouva o nájmu ze dne 29.4.2019 byla předložena ke 

kontrole. 

 

Dne 12.6.2019 schválila rada města pronájem části pozemkové parcely č. 3183 o výměře 23 

m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 9,- Kč/m2/rok. Smluvně stanovena výše ročního 

nájemného, tj. 207,- Kč. Nájemní vztah se uzavřel na dobu neurčitou. Záměr pronájmu byl 

zveřejněn od 23.4.2019 do 9.5.2019. Smlouva o nájmu ze dne 19.6.2019 byla předložena ke 

kontrole. 
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Dne 2.10.2019 schválila rada města pronájem prostor sloužícího k podnikání v čp. 101 o 

výměře 90 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnuté smluvní nájemné ve výši 3.050,- 

Kč. Nájemní vztah se uzavřel na dobu určitou do 30.11.2019. Záměr pronájmu byl zveřejněn 

od 6.9.2019 do 23.9.2019. Nájemní smlouva ze dne 4.10.2019 byla předložena ke kontrole.  

 

Dne 2.10.2019 schválila rada města pronájem prostor sloužícího k podnikání v čp. 72 v ulici 

Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem za dohodnuté smluvní nájemné ve výši 1.340,-

Kč/m2/rok. Celkové roční nájemné tedy činí 107.688,- Kč, měsíční nájemné činí 8.974,- Kč. 

Nájemní vztah se uzavřel na dobu určitou do 30.9.2024. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 

6.9.2019 do 23.9.2019. Nájemní smlouva ze dne 3.10.2019 byla předložena ke kontrole.  

 

Smlouvy o věcných břemenech 

Město jako povinný uzavřelo dne 26.6.2019 Smlouvu o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. IP-12-2009401/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s., dále zastoupenou fy ELEKTRO-

COMP spol. s.r.o. spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 

Město jako strana povinná je výlučným vlastníkem parc. č. 4015/1 a 4016 v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem. Smluvně je sjednána jednorázová náhrada ve výši 2.400,- Kč bez DPH. 

Zřízení věcného břemene - Služebnosti schválilo RM dne 12.6.2019. 

 

Město jako budoucí povinný uzavřelo dne 22.8.2019 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti č. OEMM/BUDO-2019/0663 s občanem města spočívající v 

právu umístit síť sdělovacího vedení (optická vlákna), umístit propojení na čp. 1694 a čp. 

1637 v předpokládané délce 191 m. Město jako strana povinná je výlučným vlastníkem parc. 

č. 2311/89, č. 3771/2, č. 3774/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Smluvně je sjednána 

jednorázová náhrada ve výši 200,- Kč/m2 bez DPH. Zřízení věcného břemene - Služebnosti 

schválilo RM dne 26.6.2019. 

 

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 veřejně 

prospěšné aktivity, na podporu tělovýchovy a sportu, na služby související se sociální oblastí, 

na obnovu fasád pro rok 2019. 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 

příspěvek jsou uzavřeny písemné smlouvy, které obsahují náležitosti požadované zákonem.  

 

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

podléhají vyúčtování s různým datem a ke dni dílčí kontroly byly vedeny na účtu 373.  

 

Namátkově kontrolováno: 

- Smlouva oboustranně podepsaná dne 26.6.2019 na poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč 

na "Dotace na obnovu vnějšího pláště objektu". Žádost ze dne 21.3.2019 byla doložena. V 

den dílčího přezkoumání dotace vedena na účtu 373, k 31.2.2019 zaúčtováno na účet 572. 

- Smlouva oboustranně podepsaná dne 1.4.2019 na poskytnutí dotace ve výši 43 900,- Kč na 

projekty „Turnaj v hokeji O pohár města" a „Bruslení škol a školek". Žádosti ze dne 
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30.1.2019 byly doloženy. V den dílčího přezkoumání dotace vedena na účtu 373, k 

31.12.2019 zaúčtováno na účet 572. 

- Smlouva oboustranně podepsaná dne 1.4.2019 na poskytnutí dotace ve výši 520 000,- Kč na 

sportovní činnost HK Dvůr Králové nad Labem. Žádost ze dne 21.1.2019 byla doložena. V 

den dílčího přezkoumání dotace vedena na účtu 373, k 31.12.2019 zaúčtováno na účet 572. 

- Smlouva oboustranně podepsaná dne 25.4.2019 na poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč na 

projekt „Svatoanenské zahradní slavnosti“. Žádost ze dne 1.3.2019 byla doložena. V den 

dílčího přezkoumání dotace vedena na účtu 373, k 31.12.2019 zaúčtováno na účet 572. 

- Smlouva oboustranně podepsaná dne 11.6.2019 na poskytnutí dotace ve výši 45 600,- Kč na 

podporu služeb souvisejících se sociální činností - na činnost Svazu diabetiků ČR. Žádost ze 

dne 11.3.2019 byla doložena. V den dílčího přezkoumání dotace vedena na účtu 373, k 

31.12.2019 zaúčtováno na účet 572. 

 

Smlouvy o přijetí úvěru 

Obec má uzavřenou smlouvu o zvýhodněném úvěru ze dne 25.9.2006 na financování akce 

Vodovod Lipnice. Sjednaná výše úvěru činila 12.778.000,- Kč. Konečná splatnost úvěru 

smluvně stanovena do 16.9.2021. Smluvně stanovené čtvrtletní splátky ve výši 245.731,- Kč.  

 

Obec má uzavřenou smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru na financování akce výstavbu 

bytových domů sídliště Zálabí-sever. Sjednaná výše úvěru činila 19.350.000,- Kč. Konečná 

splatnost úvěru smluvně stanovena do 17.1.2022. Smluvně stanovené měsíční splátky ve výši 

127.734,50 Kč.  

 

Obec má uzavřenou smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru na financování akce výstavbu 

bytových domů sídliště Zálabí-sever. Sjednaná výše úvěru činila 2.343.960,- Kč. Konečná 

splatnost úvěru smluvně stanovena do 17.1.2022. Smluvně stanovené měsíční splátky ve výši 

15.473,- Kč.  

 

Obec má uzavřenou smlouvu o úvěru na financování finančního vypořádání souvisejícího s 

narovnáním vztahů se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem spol. 

s.r.o.. Sjednaná výše úvěrového limitu 35.000.000,- Kč. Konečná splatnost úvěru smluvně 

stanovena do 7.9.2020. Smluvně stanovené měsíční splátky ve výši 380.430,- Kč.  

 

Obec má uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru na účtě 187580614/0300. Sjednaná 

výše úvěrového limitu 35.000.000,- Kč.  

 

 Obec má uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru na účtě 273090363/0300. Sjednaná 

výše úvěrového limitu 20.000.000,- Kč.  

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Příjmy města byly k 31.12.2019 posíleny např. o níže uvedené dotace: 

 

- UZ 17 969 - Ministerstvo pro místní rozvoj "Sociální byty ve Dvoře Králové nad Labem" - 

investiční dotace ex post ve výši 1 358 102,39 Kč, k 31.12.2019 je vedena na účtu 403 

 

- UZ 17 016 a 17 969 - Ministerstvo pro místní rozvoj "Zvýšení kvality odborných učeben ZŠ 

5. května, Dvůr Králové nad Labem" neinvestiční dotace ve výši 539 472,19 Kč, investiční 

dotace ve výši 835 387,83 Kč, investiční část dotace nebyla vyčerpána v plné výši (15 800,17 

Kč nedočerpáno z původní výše dotace), dotace je k 31.12.2019 zaúčtována na účtech 672 a 

403   
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- UZ 17 016 a 17 969 - Ministerstvo pro místní rozvoj "Zvýšení kvality odborných učeben v 

ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem", neinvestiční dotace ve výši 659 147,68 Kč, investiční 

dotace ve výši 736 828,51 Kč (z původní dotace nevyčerpáno 8 282,49 Kč), dotace je k 

31.12.2019 vedena na účtech 403 a 672  

 

- UZ 17 015, 17 016, 17 968, 17 969 - Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na akci 

"Informační systémy MÚ Dvůr Králové nad Labem, neinvestiční dotaci ve výši 30 213,70 Kč 

a 513 632,90 Kč, investiční dotaci ve výši 280 345,83 Kč a 4 765 879,06 Kč, dotace je k 

31.12.2019 vedena na účtech 672 a 403  

 

- UZ 14 032 - Ministerstvo vnitra "Dvůr Králové nad Labem forenzní značení jízdních kol" 

neinvestiční dotace ve výši 34 320,- Kč, dotace je k 31.12.2019 vedena na účtu 672  

 

- UZ 13 011 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, na sociálně právní ochranu dětí, 

neinvestiční dotace ve výši 2 247 000,- Kč a 1 683 000,- Kč, celková dotace ve výši 3 930 

000,- Kč je k 31.12.2019 vedena na účtu 672 

 

- UZ 13 015 - Ministerstvo práce a sociálních věcí "Výkon sociální práce", neinvestiční 

dotace ve výši 1 034 468,- Kč, dotace je k 31.12.2019 vedena na účtu 672 

 

- UZ 98 348 - dotace na volby do EP, neinvestiční dotace ve výši 508 000,- Kč, vyčerpáno 

457 509,43 Kč (k 31.12.2019 na účtu 672), vratka ve výši 50 490,57 Kč (k 31.12.2019 na účtu 

374) 

 

- Ministerstvo zemědělství – průtokovou dotaci na výsadbu minimálního podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin za 1. pololetí 2019 - 7 050,- Kč a z kapitoly 329 dotaci ve výši 33 600,- 

Kč 

 

- Ministerstvo zemědělství – průtokovou dotaci na činnost odborného lesního hospodáře, 

neinvestiční dotace ve výši 116 081,- Kč, 117 045,- Kč, 117 795,- Kč a 118 992,- Kč 

 

- UZ 90 992 - SFŽP, investiční dotace na akci "Všichni správně tušíme, že s přírodou se 

učíme (MŠ Dvořákova), Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, dotace ve výši 322 412,- 

Kč – k 31.12.2019 zaúčtováno na účtu 388, 403 a 472 

 

- UZ 13 013 a 13 101- ÚP poskytl městu dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 587 

094,55 Kč a 753 564,- Kč – k 31.12.2019 zaúčtováno na účet 672 

 

- MAS dotace na "Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem" - k 31.8.2019 činil 

příspěvek 912 602,33 Kč - vedeno na položce 2324 

 

Královéhradecký kraj poskytl: 

- neinvestiční dotaci na akci "Podpora činnosti MIC Dvůr Králové nad Labem" dotace ve výši 

38 000,- Kč – k 31.12.2019 za účtováno zápisem 374, 388 a 672 

- neinvestiční dotaci na akci "Podpora činnosti sezónního IC - přehrada Les Království" ve 

výši 34 000,- Kč – k 31.12.2019 zaúčtováno zápisem 374, 388 a 672 

- neinvestiční dotace na akci "Cyklostezka Stanovice - Žireč" ve výši 455 000,- Kč, realizace 

akce bude probíhat do 30.11.2020, na účet 672 zaúčtováno již v roce 2018 
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Dále byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropského sociálního fondu, 

Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury příspěvkovým organizacím prostřednictvím 

města, např.  

- UZ 33 063 - MŠMT průtokové dotace v celkové výši k 31.8.2019 činí 3 764 172,- Kč 

- Královéhradecký kraj poskytl Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem dotaci na 

projekt "Restaurování dámské pelerínky ze 70. - 80. let 19. stol." ve výši 50 000,-. Kontrolou 

bylo ověřeno, že přijatá dotace byla obratem odeslána konečnému příjemci. 

- UZ 34 070 - Ministerstvo kultury poskytlo Domu dětí a mládeže Jednička dotaci na "25. 

ročník celostátní soutěže mladých amatérských filmařů JUNIORFILM - Memoriál Jiřího 

Beneše a Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem" ve výši 90 000,- Kč, dotace byla obratem 

odeslána příjemci 

 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly zkontrolovány následující smlouvy zaslané 

elektronicky které jsou součástí spisu č.j. KUKHK-34089/EK/2019.  

 

UZ - 34 054 - Na základě Rozhodnutí MK získalo město neinvestiční dotaci v rámci projektu 

"Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na 

obnovu jižní fasády Hankova domu čp. 299 ve výši 2 140 000,- Kč, vyúčtování dotace ze dne 

13.1.2020 bylo předloženo. Dotace je vedena k 31.12.2019 na účtu 672. 

 

UZ 14 990 - MV poskytlo městu investiční dotaci ve výši 350 000,- Kč na akci "Dvůr 

Králové nad Labem - obnova a rozšíření MKDS", závěrečné vyúčtování dotace ze dne 

22.1.2020 bylo předloženo, dotace je k 31.12.2019 vedena na účtu 403, 388, 374. 

 

Dotace byly kontrolovány z hlediska zaúčtování. 

 

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané 

rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. 

Detailní prověřování tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení 

jeho rizikovosti v příštích obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány 

chyby a nedostatky.  

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Město v kontrolovaném období uzavřelo několik VZMR, z nichž namátkově byla 

kontrolována zakázka: 

 

"Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 ul. Luční, Dvůr Králové 

nad Labem od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory)" 

 

VZMR byla zadána v souladu s Vnitřním předpisem města č. 14/2016 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 3 865 170,-- Kč bez DPH. Smlouva o dílo č. RISM/DILO-

2019/0286 oboustranně podepsána dne 7. 5. 2019, v Registru smluv zveřejněna dne 17. 5. 

2019. Cena ve Smlouvě o dílo souhlasí s nabídkovou cenou. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 

č. RISM/DILO-2019/0286-D-1 oboustranně podepsán dne 22. 7. 2019, v Registru smluv 

zveřejněn dne 26. 7. 2019. Cena ve Smlouvě o dílo včetně dodatku souhlasí s fakturovanou 

částkou.  
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Město realizovalo otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

"Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 2019" dle § 56 zákona 134/2016 

Sb.  

Vypracování zadávací dokumentace zadávacího řízení bylo prováděno v součinnosti se 

společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Pardubice. Výzva k podání nabídky byla v 

souladu s výše uvedeným zákonem zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v systému 

"E-ZAK" na profilu zadavatele. Celkem byla podána 1 nabídka dodavatele GEMOS 

DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s., Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice, s nabídkovou cenou 5 

999 070,-- Kč bez DPH. Smlouva o nájmu zařízení a o poskytování služeb č. RISM/NAJE-

2019/0310 oboustranně digitálně podepsána dne 24. 4. 2019. V Registru smluv zveřejněna 

dne 13. 5. 2019. Kontrolou zveřejněné smlouvy bylo zjištěno, že Smlouva o nájmu nebyla 

zveřejněna včetně příloh, na které se tato smlouva ve svém znění odkazuje. 

 

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. 

 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

Město má zřízen Sociální fond zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem. Byl předložen 

statut fondu, dle kterého příjmy tvoří zůstatek sociálního fondu k 31.12. předchozího 

kalendářního roku, základní každoroční příděl sociálního fondu schválený zastupitelstvem 

města v rozpočtu města D.K.n.L. tvořený výdajovou položkou na nespecifikované kap. ve 

výši zabezpečující krytí minulých závazků a plánovaných potřeb, splátky půjček 

zaměstnancům - pokud byly účtovány jako použití sociálního fondu, dary a ostatní příjmy a 

převody. Výdaje fondu tvoří příspěvek na stravování, společně organizovanou kulturní, 

tělovýchovnou a rekreační činnost, příspěvek na zlepšení pracovního prostředí, věcné dary při 

příležitostech - životní a pracovní výročí a odchod do starobního důchodu, narození dítěte 

zaměstnanci, svatební dar pro zaměstnance; příspěvek na zdravotní služby, jednorázová 

sociální výpomoc a pohřebné, ostatní použití při společných akcích pořádaných MěÚ, 

příspěvek na důchodové a penzijní pojištění nebo soukromé životní pojištění, příspěvek na 

ošatné a příspěvek na očkování proti infekčním nemocem.  

 

Město má zřízen fond Gymnázium města Dvůr Králové nad Labem. Byl předložen statut 

fondu, dle kterého příjmy tvoří nájemné placené gymnáziem a zůstatek nájemného z 

předchozích let převedený z účtu cizích prostředků. Výdaje fondu slouží k úhradě nákladů 

spojených s adaptací, úpravami a opravami pronajatých prostor a pozemků nutných k zajištění 

provozu objektu školy.  

 

Město má zřízen fond EKO-KOM Města Dvůr Králové nad Labem. Byl předložen statut 

fondu, dle kterého příjmy tvoří odměna od firmy EKO-KOM, a.s. zajištění zpětného odběru a 

recyklaci odpadů z obalů a zůstatek této odměny z předchozích let, která bude převedena z 

účtu cizích prostředků. Výdaje fondu lze použít jen pro účely související s nakládáním s 

komunálními odpady, zejména na financování - vzdělávacích a informačních programů v 

oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o 
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zpětném odběru a využití odpadů z obalů; poradenské, konzultační a projekční činnosti v 

oblasti odpadů; systém sběru, třídění a využívání komunálního odpadu. 

 

Město má zřízen fond Základní škola a praktická škola Dvůr Králové nad Labem. Byl 

předložen statut fondu, dle kterého příjmy tvoří nájemné placené základní a praktickou 

školou. Výdaje fondu lze použít k úhradě nákladů spojených s adaptací, úpravami a opravami 

pronajatých prostor a pozemků, nutných k zajištění provozu objektu školy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pivovarské nám. 1245  

500 03 Hradec Králové 

13 

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 

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

 

❖ Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

• ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního 

případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do 

katastru nemovitostí. 

  

1. Dne 6.12.2018 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p. p. č. 2531/12 o 

výměře 780 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn 

od 23.3.2018 do 10.4.2018. Dohodnutá kupní cena je 200 Kč/m2, tzn. celková kupní 

cena činí 156.000,- Kč. Kupující uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč za návrh na vklad 

do katastru nemovitostí. Kupní smlouva ze dne 2.1.2019 předložena ke kontrole. Den 

doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 7.1.2019. Pozemek vyřazen z majetku 

obce dne 7.1.2019. Předepsán zápisem 311/378 dne 13.12.2018, zaplacen dne 

28.12.2018, do výnosů zaúčtován dne 30.9.2019. 

 

2. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p. p. č. 297/2 o 

výměře 3.877 m2 v k.ú. Žireč Ves. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 22.1.2019 

do 6.2.2019. Dohodnutá kupní cena je 300 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 

1.163.100,- Kč. Kupující uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč za návrh na vklad do 

katastru nemovitostí. Kupní smlouva ze dne 15.4.2019 předložena ke kontrole. Den 

doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne  29.4.2019. Pozemek vyřazen z majetku 

obce dne 29.4.2019. Prodej předepsán zápisem 311/378 dne 6.6.2019, zaplacen dne 

16.4.2019, do výnosů zaúčtován dne 30.9.2019. 

 

3. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej části parcely st. p. č. 10, dle GP 

242-525/2018 nově vzniklý p. p. č. 539 o výměře 379 m2 v k.ú. Žireč Městys. Záměr 

prodeje pozemku zveřejněn od 25.10.2018 do 12.11.2018. Dohodnutá kupní cena je 

300 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 113.700,- Kč. Kupující uhradí poplatek ve 

výši 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva ze dne 
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30.5.2019 předložena ke kontrole. Den doručení návrhu na zápis KÚ proveden dne 

13.6.2019. Pozemek vyřazen z majetku dne 13.6.2019. Prodej předepsán zápisem 

311/378 dne 1.4.2019, zaplacen dne 3.6.2019, do výnosů zaúčtován dne 30.6.2019. 

 

4. Dne 14.3.2019 schválilo zastupitelstvo města prodej části parcely st. p. č. 2253/8, 

dle GP 4975-43/2019 nově vzniklý p. p. č. 2253/8 o výměře 6.882 m2 v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem. Záměr prodeje pozemku zveřejněn od 20.2.2019 do 8.3.2019. 

Dohodnutá kupní cena je 350 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 2.914.527,- Kč 

včetně DPH. Kupní smlouva ze dne 22.5.2019 předložena ke kontrole. Den doručení 

návrhu na zápis KÚ proveden dne 24.5.2019. Pozemek vyřazen z majetku obce dne 

15.5.2019. Prodej předepsán dne 24.4.2019 zápisem 311/378, zaplacen dne 6.5.2019 a 

9.5.2019, do výnosů zaúčtován dne 30.9.2019. 

 

O účtování převodu majetku nebylo účtováno v souladu s ustanoveními bodů 6.1 - 6.4 

ČÚS č. 701: 

- V případě pozemků popsaných v bodě č. 1-4 nebyl dodržen okamžik uskutečnění 

účetního případu vzniku pohledávky i výnosu z titulu prodeje nemovitého majetku - 

nebylo účtováno v den doručení návrhu na zápis do KÚ 

- V případě pozemku popsaného v bodě č.4 nebyl pozemek řádně vyřazen z majetku 

města v den doručení návrhu na zápis KÚ 

 

            - Napraveno - přijato systémové opatření.  (napraveno) 

 

 

 

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.  
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D. Závěr 
 

I. Při přezkoumání hospodaření  města Dvůr Králové nad Labem  za rok 2019  

 

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

sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), 

odstraněných v průběhu přezkoumání. 
 

 II. Při přezkoumání hospodaření  města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 

 

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 2019 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,38 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 22,12 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,66 % 

  

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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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 17.04.2020 

 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 

Ing. Gabriela Střelečková   

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

Bc. Veronika Bittnerová ……………………………………………….. 

Markéta Fejková ……………………………………………….. 

Ing. Kateřina Krčková ……………………………………………….. 

Ivana Marková ……………………………………………….. 

Naďa Naglová ……………………………………………….. 

kontrolor 

 

 

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 18 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Jan Jarolím. 
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V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce 

 neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nevložil žádné peněžité či nepeněžité 

vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil 

s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel pachtovní, zástavní 

smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, ani 

nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.  

 

\ 

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: 17.04.2020 

 

 

 

 
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  

Bc. Veronika Bittnerová  702212901  vbittnerova@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 59 158 814,45 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 9 966 947,55 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 69 125 762,00 Kč

Příjem v roce 2019

Příjem v roce 2018

Příjem v roce 2017

Příjem v roce 2016

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 -0,423916234 0%

17,61%

235 543 900,80 Kč

436 824 620,00 Kč

419 434 753,00 Kč

368 388 094,00 Kč

345 645 205,00 Kč

1 570 292 672,00 Kč

392 573 168,00 Kč
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