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1) Základní data

Název:   Hankův dům, Městské kulturní zařízení, Dvůr Králové nad Labem

Právní forma:  příspěvková organizace zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové 
   pod spisovou značkou Pr 938

Zřizovatel:   Město Dvůr Králové nad Labem
   na základě Zřizovací listiny ze dne 1. 1. 1991, poslední aktualizace 13. 12. 2013

Sídlo:   náměstí Václava Hanky 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Spojení:   +420 499 318 355

IČ:   13583051

DIČ:   CZ13583051

Poslání organizace: 
Hankův dům Dvůr Králové nad Labem nabízí umělecké zážitky na scéně divadelní, komorní, 
klubové, filmové i venkovní nejen občanům města. Prostor u nás mají profesionální i amatérské 
hudební, divadelní, taneční, výtvarné a další zajímavé počiny.

Předmět činnosti: 
• divadelní představení profesionálních i amatérských souborů
• koncerty vážné a populární hudby
• program pro školy mateřské, základní a střední
• pohádky pro nejmenší děti
• plesy, společenské zábavy a jiné společenské akce
• kurzy tance pro mládež a dospělé, výtvarný kroužek pro děti
• filmové projekce a další audiovizuální představení
• soutěže, přehlídky a festivaly 
• propagace – tiskoviny, web divadla a kina, FB profily
• pronajímání divadelního sálu, salónků a sálu kina

Doplňková činnost: 
• provoz divadelní kavárny
• pronájem prostor Hankova domu a Kina Svět
• pronájem bytu

Statutární orgán: Mgr. Jana Kubcová, MBA
Zaměstnanci:  k 31. 12. 2019 mělo MKZ 9 stálých zaměstnanců
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2) Organizační struktura
Městské kulturní zařízení Hankův dům zaměstnává 9 pracovníků na plný, příp. zkrácený úvazek, dalších 
20 pracuje na dohodu o pracovní činnosti. Celý chod instituce zaštiťuje ředitelka organizace, která 
úzce spolupracuje s odděleními ekonomickým a programovými. Programová oddělení zajišťují pro-
gramovou náplň divadla a kina a jejich prezentaci, ekonomické pak hospodaření v obou svěřených 
objektech. Pod programové oddělení Hankova domu spadá i personál zajišťující technický provoz  
a správu budov a realizaci jednotlivých akcí.

V roce 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele organizace, neboť dlouholetá ředitel-
ka paní Zuzana Čermáková na funkci rezignovala. Na její místo byla vybrána Mgr. Jana Kubcová,  
a to od 1. 8. 2019. Paní Čermáková pak zůstala na zkrácený úvazek jako dramaturg programového 
oddělení.
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3) Umělecké výsledky

Městské kulturní zařízení Hankův dům

Městské kulturní zařízení Hankův dům sestává ze dvou subjektů, kterými jsou divadlo Hankův dům 
a Kino Svět. Pořady Hankova domu vloni navštívilo více než 60 000 návštěvníků, Kino Svět pak 
téměř 20 000 diváků. Divadlo disponuje velkým multifunkčním sálem, kde je v divadelním uspořá-
dání kapacita 420 míst k sezení, při stolové úpravě je to 180 míst a plesové uspořádání sálu nabízí 
taneční parket a 220 míst pro hosty. Velký salonek v prvním patře pojme 40 míst a rohový salonek 
20, v obou prostorách lze využít i stolovou úpravu. Součástí divadla je i kavárna, která zároveň slouží 
jako předprodej vstupenek. Kino Svět má kapacitu 219 míst a disponuje poměrně moderní digitální 
technologií, která umožňuje projekce ve formátu 3D.

Divadlo nabízí divadelní předplatné složené z deseti představení, řadu pohádek pro děti a dospě-
lé pod názvem Divadelní čtyřlístek, dále pak předplatné Kruhu přátel hudby pro příznivce vážné 
hudby. Ve velkém sále divadla se konají koncerty nejrůznějších žánrů, talkshow, cestopisné projek-
ce, dále pak školní akademie, vystoupení žáků ZUŠ a dalších místních spolků. Nedílnou součástí 
jsou i dopolední představení pro školy všech stupňů. Každý podzim sál Hankova domu ožívá kurzy 
společenského tance pro mládež i dospělé, nechybí ani zimní plesová sezóna. Postrádáme vhod-
ný klubový prostor, proto menší koncerty pořádáme v prostorách středověké krčmy Starý pivovar. 
Hankův dům využívá i městský úřad pro zasedání zastupitelstva, školení, ke slavnostnímu předávání 
Cen města apod. Pro starší spoluobčany připravujeme každoročně Den seniorů, pravidelně hostí-
me v prostorách divadla Noc venku. Řada akcí se koná i před Hankovým domem, např. letní kon-
certy nebo naopak vánoční trhy. Hankův dům pro Město Dvůr Králové nad Labem pořádá akce 
na náměstí TGM jako jsou Majáles, Posvícení a Rozsvícení vánočního stromu.

Kino Svět hraje denně vyjma pondělí, o víkendech navíc v odpoledních časech promítáme dětské 
filmy, každé úterý nabízíme tituly pro náročnějšího diváka v rámci ART kina. V prostorách kina se 
konají i školní projekce, soutěže a přednášky. 

Dramaturgicky se snažíme nabídnout pestrou skladbu představení divadelních, hudebních, zá-
bavných i vzdělávacích, chceme oslovit diváky všech věkových kategorií a obohatit tak život oby-
vatel našeho města i okolí. 
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Divadelní představení

Divadlo Ungelt Praha
Pan Halpern a pan Johnson

Pantheon Production Praha
Perfect days

Divadlo Sklep Praha
Besídka

Činoherní studio Bouře
Teď ne! Aneb na tohle teď 
není ta pravá chvíle

Divadlo V Řeznické Praha
Zavřete oči, swing přichází…

Divadlo Na Jezerce Praha
Už je tady zas!

Městské divadlo Mladá Boleslav
Jak je důležité míti Filipa

Agentura Harlekýn Praha
V Paříži bych tě nečekala, tatínku

Divadelní soubor Erben Miletín
Staré pověsti české

Divadlo Na Jezerce Praha
Saturnin

Východočeské divadlo Pardubice
Z postele do postele

Divadlo Ungelt Praha
Skleněný strop

Divadlo Kalich Praha
Lady Oskar

Divadelní sezóna nabídla deset vynikajících představení v rámci sezónního předplatného. Pestrá 
nabídka obsahovala českou i světovou klasiku, stejně tak i současné činoherní počiny. Důležitým 
kritériem při výběru bylo vysoké hodnocení divadelních kritiků, ale i diváků. Návštěvníci divadla hoj-
ně vítají známé tváře české divadelní scény a filmové a seriálové tvorby. Nedílnou součástí našeho 
repertoáru je i to nejlepší z regionálních divadel. Nabídku mimo předplatné zpestřilo hostování 
Divadla Sklep Praha a ochotnického souboru Erben z Miletína. 

Zájem o předplatné je velký, v roce 2019 bylo 300 předplatitelů. Z důvodu ponechání volné kapa-
city nemůžeme bohužel uspokojit všechny zájemce. Celková návštěvnost divadelních představení 
byla 4961 diváků, což jsou v průměru 382 diváci na jedno představení.
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Koncerty vážné hudby

Jan Páleníček a Jitka Čechová
Komorní koncert

Jan Vojtek a Kristina Vocetková
Koncert mladých umělců

Pavel Hůla, 
Jaroslav Novák a Ladislav Horák
Trojanovo trio

Anežka Kavalírová 
a Petra Machková Čadová
Violoncellový koncert Dua Spes

Pěvecký sbor Záboj
Jarní koncert

Michaela Zajmi Kapustová a Pavel Voráček
Operní recitál

Jan Adamus,  
Markéta Vokáčová a Martin Levický
Adamusovo trio

Maria Mikhailova a Libor Janeček
Koncert české hudby

Jan Šťastný a Ensemble Martinů
Nevěřím na stárnutí aneb Svět je báječné 
místo k narození

Pěvecký sbor Záboj
Vánoční koncert

V rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby se konalo deset koncertů, na kterých vystoupili jak naši 
přední interpreti a soubory, tak mladí umělci i místní pěvecký sbor. Koncerty se konaly v salónku 
Hankova domu nebo v jeho velkém sále, sbor Záboj koncertoval ve Špýcharu v Městském muzeu 
a Vánoční koncert proběhl v Kostele sv. Jana Křtitele. Návštěvnost koncertů vážné hudby je dlou-
hodobě nízká, nicméně se tomuto segmentu budeme i nadále věnovat a podporovat ho, neboť 
považujeme vážnou hudbu za nedílnou součást našeho hudebního odkazu a vzdělání.
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Koncerty jiných žánrů

Kamila Nývltová a Roman Vojtek

Radůza

Věra Martinová

Karel Plíhal

Velkopopovická Kozlovka

Nerez & Lucia

Petra Börnerová trio

Janek Ledecký

Matt Long trio (USA)

Will Johns trio (UK)

Václav Koubek

Filip Pýcha 

Missa Karel Kryl Revival Band

Jelikož jsme dispozicí Hankova domu částečně omezeni (v prostorách velkého sálu můžeme po-
řádat pouze akustické koncerty pro sedící diváky), je i nabídka koncertů v tomto ohledu limitová-
na. Přesto můžeme organizovat poměrně velké akce, kdy při vyprodaném sále interpreti vystupují 
pro téměř pět set diváků, což byl například vánoční koncert Janka Ledeckého. Klubové koncer-
ty – z důvodu chybějícího prostoru pro tento typ hudební produkce – pořádáme v prostorách  
Starého pivovaru, který nabízí dobrou akustiku a příjemnou atmosféru. Tam se konaly např. jazzové  
a bluesové koncerty menších hudebních těles.
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Festival Dny R. A. Dvorského

Ondřej Havelka a Melody Makers

Václav Marek & Blue Star 

Big Band Dvorský

The Cracked Cookies (ČR - Francie)

Petr Stránský & EKG JAZZ

Original Vintage Orchestra

V roce 2019 se uskutečnil již 25. ročník tohoto swingovo-jazzového festivalu. Diváci měli možnost 
vidět a slyšet významné swingové orchestry, klubový koncert zahraničních hostů pořádaný v krás-
ných prostorách Krčmy Starý pivovar, vystoupení místního bandu spolu s mladým talentovaným 
trumpetistou, případně si i zatančit ve swingové tančírně. Festival se těší velké oblibě v regionu  
i mimo něj, což nás těší a zároveň zavazuje při přípravě dalšího ročníku.
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Královédvorské hudební léto

Královédvorské hudební léto - rock
CZECH IT
Luboš Pospíšil & 5P
Benjaminǵ s Clan

Královédvorské hudební léto - písničkáři
Jan Burian
Jiří Dědeček
Paya May a David Jakubec
Filip Pýcha a Tajné slunce

Během letních divadelních prázdnin se konal 7. ročník festivalu Královédvorské hudební léto.  Ná-
městí Václava Hanky před budovou divadla ožívá večerními produkcemi řady interpretů i kapel 
vždy v určitém hudebním žánru – v loňském roce se konal rockový minifestival, bluegrassový a bě-
hem třetího večera vystoupili známí písničkáři. Festival je přístupný zdarma, jeho obliba rok od roku 
stoupá. Kromě známých osobností dáváme prostor i místním hudebníkům a hudebním uskupením, 
což diváci a posluchači také velmi oceňují. Nesmíme opomenout ani zahajovací akci celého festi-
valu, kde každoročně dostávají prostor žáci místních škol a ZUŠ R. A. Dvorského, nazvanou Dvůrfest.
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Královédvorské hudební léto - bluegrass
Fámy
BlueGround
Robert Křesťan & Trapeři



Pohádky pro děti a rodiče

Divadlo D5 Praha
Čtyřlístek v pohádce

Divadlo Krapet Praha
Příběhy Maxipsa Fíka

Divadlo Pegas Praha
Princezna ze mlejna

Divadlo AHA Praha
Příhody Ferdy Mravence

Představení určená pro rodiny s dětmi pořádáme v rámci cyklu Pohádkový čtyřlístek. Nedělní do-
poledne si tak malí i velcí diváci mohou zpříjemnit výpravnou pohádkou. Od podzimu jsme pro-
gram rozšířili o výtvarné dílny, které probíhají před představením. Děti si je rychle oblíbily a rozhodně 
v nich budeme pokračovat i v další sezóně. Zapomenout nesmíme ani na místní loutkáře, kteří 
pravidelně připravují pro nejmenší děti marionetové pohádky.
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Školní představení

Důležitou součástí dramaturgické práce programového oddělení jsou pořady pro školy všech stup-
ňů. Uvedli jsme přes dvacet školních představení, řadu z nich i ve dvou reprízách, pro více než deset 
tisíc mladých diváků. Vedle pohádek pro mateřské školy a menší školáky zařazujeme klasické tituly 
dramatické literatury pro starší děti i středoškoláky spolu s naučnými přednáškami a cestopisy. Sami 
pedagogové se podílejí na užším výběru jednotlivých titulů tak, aby korespondovaly s probíranou 
látkou. Studenti středních škol se svými pedagogy navíc mohli navštívit jakékoli večerní představení 
s padesátiprocentní slevou.
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Divadlo Alfa Plzeň
Gazdina Roba

Divadlo Drak Hradec Králové
Bílý tesák

Naivní divadlo Liberec
Řekl bych nějakej vtip 
a pak bych umřel smíchy

Hudební divadlo dětem Hradec Králové
Hrátky na pohádky

Divadlo Drak Hradec Králové
Medová královna

Kateřina a Miloš Motani
Florida & Havaj na Havaji

Jakub Vágner
Beseda s projekcí

Divadelní soubor Erben Miletín
Staré pověsti české

Divadelní společnost Julie Juryštové Praha
Pyšná princezna

Divadlo Minor Praha
Válka profesova Klamma

Divadélko pro školy Hradec Králové
Romantismus není jen romantika aneb 
Evropou od Goetha k Vrchlickému

Docela velké divadlo Litvínov
Louskáček a bonbónová víla

Václav Špillar
Srí Lanka – Čajový lístek v Indickém oceánu

Loutkoherecká skupina Loudadlo Praha
Předvánoční čas

Naivní divadlo Liberec
O hodině navíc aneb Potlach v Hustníku

Agentura Travellers
Bigbít



Taneční kurzy a plesová sezóna

Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež mají v Hankově domě dlouholetou tradici a vysoký 
standard. Kurzy vedou taneční mistři Kateřina a Tomáš Chmelovi z Taneční školy TAK Dance Hradec 
Králové, všechny běžné lekce i prodloužené doprovází živá hudba. V loňském roce ve dvou kur-
zech tančilo celkem 132 chlapců a dívek ve věku 16 – 17 let. 

V poslední době roste zájem i o taneční kurzy pro dospělé, které taktéž vedou manželé Chmelovi. 
Nedělní odpolední kurzy ve třech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí – navštěvovalo 
74 párů. 

Plesová sezóna 2019, kterou odstartoval tradiční Reprezentační ples Hankova domu, sestávala  
z deseti plesů. Nechyběl ani Ples absolventů tanečních kurzů, dále zajišťujeme plesy pro školy,  
místní firmy a organizace.

Nedílnou součástí taneční sezóny je i Taneční soutěž O cenu Hankova domu, která sestává ze 
soutěže Českého svazu tanečního sportu a soutěže Svazu učitelů tance. Soutěže se ve dvou dnech 
zúčastnilo přes 250 tanečních párů všech věkových a výkonnostních kategorií.
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Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek funguje v Hankově domě už více než čtvrt století a je velmi oblíbený. Navštěvují 
ho děti předškolního věku ve dvou kurzech po maximálně 15 účastnících. Věnují se jak plošné, tak 
i prostorové tvorbě. Výtvory dětí mnohdy zdobí prostory divadla během akcí pro veřejnost, samo-
zřejmostí je i vánoční výzdoba a přání k novému roku. Lektorka Vanda Kotíková obesílá pracemi 
malých výtvarníků i soutěže a pravidelně sklízí řadu ocenění v soutěžích jako jsou Den Země, Pestrý 
svět, Kladenská veverka, Školka plná dětí, Krásná jako kvítka. Práce dětí se pravidelně objevují i 
v Odpadovém kalendáři vydávaném Městem Dvůr Králové nad Labem.
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Zvíře není věc 

Hankův dům tradičně pořádá pod záštitou starosty města a ve spolupráci se Safari Parkem Dvůr 
Králové výtvarnou soutěž Zvíře není věc, v roce 2019 to byl jubilejní 15. ročník. Soutěž se zaměřuje 
na vztah lidí ke zvířatům, podtéma loňského ročníku soutěže bylo „Zvíře není hračka“. Patronem a 
předsedou odborné poroty je pan architekt Ota Černý. Soutěž je každoročně vyhlašována v obo-
rech kresba, malba a grafika a je určena dětem mateřských, základních a středních škol. Samo-
statnou kategorii tvoří základní umělecké školy. Odborná porota vloni vybírala z 908 prací z 56 škol. 
Výstava s vernisáží se již tradičně konala v galerii Tengenenge v areálu Safari Parku. 
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Kino Svět

Filmové projekce v Kině Svět jsou další součástí nabídky MKZ Hankův dům. Kino hraje denně kromě 
pondělí, o víkendech zařazuje i odpolední projekce filmů pro děti, v případě možnosti i ve 3D for-
mátu. Úterní projekce jsou věnované filmovému klubu Art kino. Navíc zařazujeme např. dětské filmy 
v době zimních a jarních prázdnin. V loňském roce bylo odehráno 329 představení s návštěvností 
19 807 diváků. Průměr na jedno představení činil 60 diváků a průměrná cena vstupenky byla 110 
Kč. Oblibě se těší české komedie, deseti repríz se dočkal filmový trhák Bohemian Rhapsody z roku 
2018, který jsme hráli až do jara 2019.

Některé cestopisné projekce a besedy pro veřejnost a pro školy se taktéž konají v prostorách Kina 
Svět, jako například Expediční kamera nebo festival amatérských filmů JUNIORFILM, který pořádá 
královédvorský DDM Jednička. Prostory kina k projekci využívají i místní základní školy např. v době 
předvánoční nebo před vysvědčením.
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Top Ten filmy 2019

Ženy v běhu 
Bohemian Rhapsody
Ledové království II
Poslední aristokratka
Jak vycvičit draka 3

Léto s gentlemanem
Přes prsty
Avengers Endgame
Ženská na vrcholu
Zloba Královna všeho zlého



Majáles a Svatováclavské posvícení

Teátr Pavla Šmída

Divadlo eMILLIon

Bombarďák 

Divadlo DOKOLA Tábor 

The Arcane Legacy    

JG DIX 

Olga Lounová

The Others

YO YO BAND

Pro obyvatele města a okolí zajišťuje Hankův dům každoročně městské oslavy. Nejinak tomu bylo 
i v roce 2019. Na náměstí T. G. Masaryka se na přelomu dubna a května konaly oslavy Majálesu, 
program byl bohatý, prostor dostali umělci celorepublikově známí i místní, studenti gymnázia, děti 
z místní ZUŠ a dalších spolků. V září byl již tradičně připraven celodenní program na Svatováclavské 
posvícení včetně dětské scény v Pasáži 80.
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Wostruha

VAŤÁK 

Ponožky pana Semtamťuka

MOZAICA JAZZ BAND 

Václav Láska Vaňura

Honza Křížek  

NADORAZ

Unikátní Popcorn 

STO ZVÍŘAT



Coolfest

V červnu se uskutečnil čtvrtý ročník festivalu studentského divadla, tance a hudby CoolFest, který 
Hankův dům spolupořádá s Mezinárodní konzervatoří Praha a královédvorským gymnáziem. Dvou-
denní festival nabídl školám i veřejnosti divadelní a muzikálová představení, hudební vystoupení, 
taneční show, koncerty rockové a jazzové kapely, workshopy a besedy se známými osobnostmi. 
Slavnostní zahájení proběhlo na náměstí TGM, jednotlivé akce se konaly v prostorách Hankova 
domu a na náměstí V. Hanky. Všechna představení studentů MKP byla pro návštěvníky zdarma.
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Rozsvícení vanočního stromu

Pěvecký sbor ZŠ Strž

Sboráček ZŠ Schulzovy sady

Veselé zpívání MŠ Drtinova

Velmi vydařenou akcí bylo i slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM. Od dopoled-
ních hodin ožilo hlavní náměstí bohatým vánočním trhem nabízejícím nejrůznější rukodělné před-
měty a dobroty, odpoledne přilákal diváky kulturní program zakončený ohňostrojem a samotným 
rozsvícením stromu. Náměstí od 24. listopadu kromě stromu s ozdobami vyrobenými žáky místní ZUŠ 
zdobil i krásný betlém navržený královédvorskou malířkou paní Taťánou Ruprichovou.
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Pěvecký sbor Lipnice

Milan Sulej a Rostislav Chroust

Josef Vágner a Carpe Diem



Královédvorské Vánoce

Carpe Diem

Vítězňáček

Flauto Dolce

Vokální soubor X-TET

Prodejní výstava s vánoční tématikou a bohatým programem má taktéž dlouhou tradici. Prostory 
Hankova domu a náměstí před divadlem zaplní stánky s ručně vyrobenými dárkovými předměty, 
na jevišti je po celý den bohatý kulturní program. Novinkou letošních vánočních trhů byla i venkovní 
dřevořezbářská dílna a přehlídka dravců.
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Dětský folklórní soubor 
Hadářek

Divadlo Kufr

Musica per legni



4) Opravy

V roce 2019 již pátým rokem pokračovala rozsáhlá rekonstrukce budovy Hankova domu, vloni přišla 
na řadu výměna oken v celém průčelí divadla a renovace fasády. Stará okna nahradily repliky 
oken původních, stejně jako tomu bylo předchozí rok v případě vchodových dveří. Samotná výmě-
na byla naplánována do období divadelních prázdnin, nicméně v důsledku zpoždění dodavatele 
docházelo k výměně oken během podzimních měsíců za plného provozu divadla, což bylo nároč-
né na organizaci prací a úklid dotčených prostor. Také čelní fasáda prodělala náročnou opravu, 
do následujícího roku se přesunula ještě oprava spodního soklu a portiky, kde jsou plánované ještě 
další úpravy a opakovat by se měl i její barevný nátěr.

V interiéru byly provedeny opravy běžné spolu s opravami v rámci údržby po rekonstrukci, např. 
malování velkého sálu, broušení a nátěr jeviště, oprava sálových židlí.

Prostory divadelní kavárny nově zdobí černobílé koláže fotografií pana Václava Bartošky.

21



5) Pronájmy

Město Dvůr Králové nad Labem – zasedání zastupitelstva, školení; ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové 
nad Labem – koncert, akademie; DDM Jednička – soutěže taneční, vědomostní, JuniorFilm; Sdruže-
ní MAS Královédvorsko, z. s. – veletrh, školení; Lesy ČR – beseda pro veřejnost; Oriflame ČR spol. s r. 
o. – školení; Svaz diabetiků ČR – schůze; Svaz tělesně postižených ČR – výroční schůze; Zepter Inter-
national s. r. o. – školení; ZUŠ Hostinné – akademie; Angeles Dance Group – akademie; TS Atittude 
DKnL - akademie.

V dlouhodobém pronájmu jsou kancelářské prostory v budově kina a byt v zázemí divadla.
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6) Tabulka nákladů a výnosů 2019

Náklady
Označení 

dle účtové 
osnovy

Návrh
v Kč

Skutečnost 
v Kč

Spotřeba materiálu 501 345 000 287 000

Spotřeba energie 502 370 000 255 000

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 790 000 742 000

Prodané zboží 504 350 000 353 000

Opravy a udržování 511 150 000 136 000

Cestovné 512 10 000 16 000

Náklady na reprezentaci 513 30 000 16 000

Ostatní služby 518 6 357 000 7 103 000

Mzdové náklady 521 3 559 000 3 705 000

Zákonné sociální pojištění 524 1 080 000 1 146 000

Jiná sociální pojištění 525 8 000 9 000

Zákonné sociální náklady 527 125 000 156 000

Jiné sociální náklady 528 0 0

Ostatní náklady z činnosti 549 15 000 10 000

Odpisy DNM a DHM 551 0 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 50 000 41 000

Daň z příjmů 591 10 000 15 000

Náklady celkem 13 249 000 13 990 000

Výnosy
Označení 

dle účtové 
osnovy

Návrh
v Kč

Skutečnost 
v Kč

Výnos z prodeje služeb 602 5 283 000 6 412 000

Výnos z pronájmů 603 290 000 287 000

Výnosy z prodaného zboží 604 600 000 560 000

Úroky 662 1 000 0

Čerpání fondů 648 650 000 16 000

Ostatní výnosy z činnosti 649 100 000 90 000

Výnosy z prodeje materiálu 644 0 0

Příspěvky a dotace na provoz - zřizovatel 672 6 300 000 6 580 000

Granty, dary, dotace HK 672 25 000 35 000

Výnosy celkem 13 249 000 13 980 000
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7) Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření dle účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Usnesením Zastupitelstva Města Dvůr Králové nad Labem č. Z/34/2018 ze dne 6. 12. 2018 byl  
schválen rozpočet příspěvkové organizace Hankův dům, MKZ Dvůr Králové nad Labem 
na rok 2019 takto:

Příspěvek na provoz ve výši        6 300 000 Kč
Rozpočtovým opatřením byl navýšen provozní příspěvek o       280 000 Kč
Celkem příspěvek na provoz činil       6 580 000 Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz MKZ obsahuje i příspěvek z městského rozpočtu z kapitoly kultura na 
zajištění kulturních akcí jako jsou Majáles, Královédvorské hudební léto, Svatováclavské posvícení, 
CoolFest, Den seniorů, Rozsvícení vánočního stromu vč. doplatku za rozšíření betlému.

Opravy a údržba
V interiéru byly provedeny opravy běžné spolu s opravami v rámci údržby po rekonstrukci za cel-
kem 135 792 Kč, z toho např. malování velkého sálu divadla za 54 557 Kč, broušení a nátěr jeviště za 
58 238 Kč a opravy sálových židlí.

ZÁVAZNé FINANČNÍ UKAZATELE PRO ROK 2019 – ČERPÁNÍ
Náklady na školení a vzdělávání              3 252 Kč
Náklady na platy zaměstnanců       2 940 158 Kč
Ostatní osobní náklady           765 153 Kč
Náklady na reprezentaci             15 692 Kč
CELKEM          3 724 255 Kč

HOSPODÁŘSKý VýSLEDEK ZA ROK 2019
Hlavní činnost                 -375 933,41 Kč
Vedlejší činnost                  365 176,00 Kč
CELKEM            -10 757,41 Kč

Ztráta ve výši 10 757,41 Kč bude vyrovnána z rezervního fondu.
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