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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:
Zaměstnanci:

Mgr. Jana Kubcová, MBA
k 31. 12. 2020 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 19 pracuje na DPČ. Celý chod instituce zaštiťuje ředitelka organizace, která úzce spolupracuje s odděleními ekonomickým a programovými. Programová oddělení zajišťují programovou 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.
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3) Umělecké výsledky
Městské kulturní zařízení Hankův dům
Městské kulturní zařízení Hankův dům zahrnuje dva subjekty, divadlo Hankův dům a v jeho bezprostřední blízkosti taktéž na náměstí Václava Hanky kino Svět. Divadlo disponuje velkým multifunkčním sálem, který nabízí divadelní, stolovou nebo plesovou úpravu. Spolu s balkónem pak dosahuje
kapacity 420 míst k sezení a dalších 80 míst k stání na divadelní představení a koncerty, v plesové
úpravě je to 220 míst pro hosty a velký taneční parket. Komorní akce umísťujeme do velkého salónku v prvním patře, ten pojme 40 diváků. Rohový salónek, vhodný pro schůze a spolková setkání,
pak nabízí 20 míst. Učebna ve druhém patře divadla slouží pro lekce výtvarného kroužku a zkoušky
pěveckého sboru Záboj. Kino Svět má kapacitu 219 míst a jeho poměrně moderní digitální technologie umožňuje i projekce ve formátu 3D.
Hankův dům nabízí za sezónu deset divadelních představení v rámci předplatného a k tomu zajímavé tituly navíc, pro malé diváky Divadelní čtyřlístek složený z výpravných pohádek, příznivcům
klasické hudby řadu osmi koncertů Kruhu přátel hudby, dále koncerty různých žánrů, talkshow, cestopisné projekce a besedy. Ve velkém sále divadla se konají akademie místních základních škol,
vystoupení žáků ZUŠ a dalších královédvorských spolků a organizací. Důležitou součástí programu
divadla jsou dopolední představení pro mateřské, základní a střední školy. Každý podzim pořádáme taneční kurzy pro mládež a taneční pro dospělé, v zimním období divadlo žije plesovou sezónou. Prostory divadla využívá i městský úřad pro zasedání zastupitelstva, školení apod. Tradiční je
i Den seniorů, který pro město každoročně zajišťujeme a je hojně navštěvován. Řada akcí se koná
i na náměstí Václava Hanky před budovou divadla, oblíbené jsou například letní komponované
večery. Na náměstí T. G. Masaryka pro Město Dvůr Králové nad Labem zajišťujeme městské oslavy.
Kino Svět hraje denně kromě pondělí, o víkendech v odpoledních časech přidáváme filmy pro
dětské publikum. Každé úterý nabízíme ART kino pro náročnějšího filmového diváka, každou třetí
středu v měsíci nově hrajeme v odpoledních hodinách nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné.
Kino využíváme i pro přednášky, školní soutěže a projekce na objednávku.
Díky variabilitě prostoru divadla spolu s možností filmové projekce nabízíme skutečně pestrou paletu představení a akcí, dramaturgicky se snažíme oslovit diváky všech věkových kategorií a různých
divadelních a hudebních preferencí.
Rok 2020 bohužel z důvodu pandemie covidu-19 kultuře nepřál. Zákaz shromažďování lidí znemožnil konání společenských a kulturních akcí po řadu měsíců. První uzávěra začala v polovině března,
počínaje 12. 3. 2020 jsme byli nuceni veškeré kulturní i vzdělávací akce zrušit, prakticky to znamenalo přeložit je na nový termín. Ke skutečnému zrušení akce došlo pouze ve dvou případech, ostatní
jsme odehráli v náhradním termínu, případně termín nadále přesouváme. Zejména u předplatného chceme své závazky dodržet a nabídnout divákům slíbený program.
Přes léto fungovalo kino s omezeným počtem diváků a zákazem konzumace občerstvení, diváci
museli mít roušky. Přestože řada premiér byla z důvodu koronakrize stažena z nabídky filmových
distributorů, nabídli jsme zajímavý program.
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Venkovní akce v rámci Královédvorského hudebního léta proběhly bez omezení. Stejně tak i městské oslavy 750. výročí první písemné zmínky o městě mohly proběhnout beze změn. Jako poslední
před podzimní uzávěrou kulturních zařízení byl koncert Ewy Farné, další jako např. recitál Lucie Bílé
nebo vánoční koncert hudebního uskupení 4Tet jsme museli přeložit na nový termín v roce 2021.
Program festivalu Dny R. A. Dvorského, konkrétně jeho 26. ročníku, se nám nepodařil zrealizovat ani
v původních termínech na jaře, ani v náhradních na podzim, proto byl jak koncert Hany Holišové
s New Time Orchestra, tak i hlavní festivalový večer přeložen do dalšího roku.
Bohužel i dvoudenní program Majálesu 2020 musel být přeložen o rok. Stejně tak i CoolFest, studentský festival pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní konzervatoří Praha, nemohl proběhnout. Na konci roku se pak omezení týkala slavnostního rozsvěcení vánočního stromu a tradičních vánočních
trhů pořádaných v Hankově domě, obě tyto akce se nemohly uskutečnit.
Divadelní i hudební sezónu jsme zvládli odehrát zhruba z poloviny, jednotlivé tituly překládáme
na nové termíny a diváci o ně nepřijdou. Také taneční kurzy pro mládež zasáhla nejprve omezení
týkající se počtu diváků v sále a nošení roušek, nakonec jsme lekce ve třetině kurzu museli pozastavit. I tanečníkům však nabídneme náhradní termíny a věříme v úspěšné dokončení obou kurzů.
Přes všechna omezení navštívilo uskutečněné pořady Hankova domu vloni přes osmnáct tisíc diváků a představení v kině Svět shlédlo téměř šest a půl tisíce diváků. Ve srovnání s předešlými roky
jde o masivní pokles návštěvnosti, ale věříme, že se diváci po zlepšení epidemiologické situace ke
kultuře vrátí.
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Divadelní představení
Divadelní předplatné obsahovalo deset titulů prezentujících místnímu publiku českou i světovou
klasiku, současnou činohru i muzikál. Při jejich výběru klademe důraz na vysoké hodnocení divadelních kritiků spolu s preferencemi diváků. Oblíbená jsou především pražská divadla, která doplňujeme tím nejlepším z regionálních divadel i ochotnických spolků. Nabídku navíc zpestřilo legendární Divadlo Járy Cimrmana.
Zájem diváků o zvýhodněné vstupné na celou sezónu je stále velký, v roce 2020 bylo 276
předplatitelů.
Z důvodu pandemie jsme bohužel neodehráli všechna naplánovaná představení, divákům je nabídneme v náhradním termínu. Celková návštěvnost divadelních představení tak činila 2193 diváků, v průměru je to 366 diváků na jedno představení.

Divadlo Járy Cimrmana Praha
Lijavec

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Dáma na kolejích

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Vincenc

Pantheon Production Praha
Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství

Divadlo Kampa Praha
Anna Karenina

Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou
Noc na Karlštejně
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Koncerty klasické hudby

Koncertní cyklus Kruhu přátel hudby sestává z osmi koncertů, na kterých se publiku představují
přední čeští interpreti a soubory spolu s mladými umělci i místním pěveckým sborem Záboj. Komorní koncerty se konají ve velkém salónku Hankova domu, větší akce hostíme ve velkém sále divadla.
Návštěvnost koncertů klasické hudby je ve srovnání s ostatními akcemi nižší, ale byla vidět vzestupná tendence, zejména v případě vystoupení mladého basisty Indi Stivína a klavíristy Jana Čmejly.
Díky pandemii jsme bohužel část sezóny museli přeložit do dalšího roku.

Indi Stivín a Alice Springs
Má láska kontrabas

Roman Fojtíček a Laura Mikel Vlková
Sax Piano Duo

Jan Čmejla
Klavírní recitál

Barbora Trnčíková, Anna Sýsová a Petr Sedlák
Slavic Trio
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Koncerty jiných žánrů

Velký sál Hankova domu spolu se sedícími a stojícími diváky na balkóně pojme až 500 osob, což
je ideální velikost pro konání akustických koncertů. V loňském roce tak před vyprodaným sálem
vystupovali např. David Koller, Ewa Farna a čtveřice tenorů Marian Vojtek, Pavel Vítek, Jan Kříž
a Michal Bragagnolo. Z důvodu pandemie byl na nový termín přeložen recitál Lucie Bílé a koncert
4Tetu. Klubové koncerty, na které s oblibou zveme i zahraniční interprety, se ze stejného důvodu
neuskutečnily.

Ewa Farna

Čtyři tenoři

Duo Kamélie

David Koller

Marien
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Královédvorské hudební léto
Osmá řada venkovních letních koncertů konaných na náměstí Václava Hanky před budovou divadla proběhla bez omezení, naopak jsme ji rozšířili o akci nazvanou Hudební restart, která zahajovala celou letní sezónu a skutečně znovu „rozjížděla“ kulturní dění ve městě. Prostor dostaly místní
kapely. Dále jsme posluchačům nabídli komponované večery ve stylu bluegrass a rock a královédvorské revivalové skupiny. V závěru prázdnin dostala prostor i divadelní tvorba, v rámci prologu
festivalu Theatrum Kuks mohli diváci vidět pouliční představení s chůdami a velkými loutkami o hraběti Šporkovi.

Královédvorské hudební léto
Hudební restart
The Arcane Legacy
Krkonošské matky
Poslední lež

Královédvorské hudební léto
Rock
On the Roof
Unikátní popcorn – Petira trio
Vítkovo kvarteto a Vereráni studené války

Královédvorské hudební léto
Bluegrass
Jakub Racek a Radek Vaňkát
Matěj Ptaszek a Screaming Blues Trio
COP

Královédvorské hudební léto
Revival
Creedence Revival Czech
Vaťák
The Last Revolution – Green Day Revival

Prolog festivalu Theatrum Kuks
Geisslers Hofcomoedianten – Malé příběhy velkého hraběte
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Pohádky pro děti a rodiče
Pohádkový čtyřlístek je cyklus určený pro malé diváky a jejich rodiče. Nedělní dopoledne či odpoledne si tak děti spolu se svými rodiči, prarodiči či kamarády mohou zpříjemnit výpravnou pohádkou, případně výtvarnou dílničkou, které pořádáme před začátkem představení a tematicky vždy
odpovídají danému titulu. Také místní loutkáři využívají prostory divadla pro marionetové pohádky
pro nejmenší. I zde neodehrané tituly překlápíme do dalšího roku.
Divadlo D5 Praha
Čtyřlístek a talisman moci
Docela velké divadlo Litvínov
O loupežníku Rumcajsovi
Štístko a Poupěnka
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Školní představení
Programové oddělení každoročně nabízí školám všech stupňů pestrou paletu pořadů pro děti. Pro
menší jsou to pohádky, pro starší pak klasické tituly dramatické tvorby, naučné přednášky a cestopisy. Nechybí ani hudební pořady. Na výběru vhodných titulů se podílejí sami pedagogové z místních škol. Středoškoláci pak se svými učiteli mohou navštěvovat večerní divadelní představení se
slevou.
Vzhledem k omezení školní docházky jsme však z připraveného množství titulů odehráli jen malou
část. I v průběhu aktivní docházky školy vyhodnotily návštěvu velkých kulturních akcí jako riziko,
tudíž jsme byli nuceni velkou část pořadů přesunout na příští školní rok.

Divadlo Alfa Plzeň
Kde domov můj

Divadlo Kampa Praha
Anna Karenina

Liduščino divadlo Praha
Pošťácká pohádka

Mladá scéna Litvínov
Ze života hmyzu
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Taneční kurzy a plesová sezóna
Kurzy tance pro mládež v Hankově domě jsou velkou tradicí a těší se oblibě u tanečníků, jejich doprovodu i veřejnosti. Řadu let kurzy vedou taneční mistři Kateřina a Tomáš Chmelovi z Taneční školy
Tak Dance Hradec Králové. Samozřejmostí je živá hudba na všechny běžné lekce i prodloužené,
v roce 2020 to byla kapela Black Jack z Hostinného. Do dvou kurzů se zapsalo celkem 116 dívek
a chlapců ve věku 16 - 17 let. Bohužel i kurzy tance zasáhla druhá vlna koronavirové krize, tanečníci
i diváci museli používat roušky a do celkové uzávěry kultury se nám podařilo „odtančit“ třetinu kurzu. Po rozvolnění plánujeme v kurzech pokračovat a uskutečnit je v plném rozsahu.
Koronakrize ovlivnila i v posledních letech velmi oblíbené nedělní kurzy tanečních pro dospělé.
Zájem byl, nicméně kurzy nebylo možné otevřít.
Plesová sezóna na začátku roku 2020 proběhla dle plánu, Reprezentační ples Hankova domu
a Ples absolventů tanečních kurzů následovalo dalších sedm plesů, pouze jeden ples se v důsledku první vlny covidu-19 neuskutečnil.
Dvoudenní taneční soutěž O cenu Hankova domu sdružující soutěž Českého svazu tanečního sportu a soutěž Svazu učitelů tance se konala v lednu 2020 za účasti více než 200 párů všech věkových
i výkonnostních kategorií.
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Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek pro předškolní děti vede již 28. rokem zkušená lektorka Vanda Kotíková. Děti pracují ve dvou skupinách po 15 žácích a věnují se jak plošné, tak prostorové tvorbě. Práce dětí pak
zdobí prostory divadla, např. tematické obrázky ve velkém sále k pohádkám pro děti nebo sváteční výzdoba ve foyer a kavárně. Velmi vydařená byla minivýstava Když se děti do toho obují prezentující designové modely obuvi. Každoročně se děti účastní řady výtvarných soutěží a jejich obrázky
plní i Odpadový kalendář vydávaný městem. I malé výtvarníky však ovlivnila omezení spojená
s pandemií a zejména v závěru roku 2020 se děti nemohly setkávat a společně tvořit.
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Zvíře není věc
16. ročník soutěže, kterou Hankův dům pořádá pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma
a ve spolupráci se Safari Parkem Dvůr Králové nad Labem, a která se zaměřuje na vztah člověka
ke zvířatům, byla také zasažena koronavirovou krizí. Vzhledem k uzávěře škol a ZUŠ na jaře 2020 se
sešlo méně prací, a proto jsme se rozhodli vítěze nevyhlašovat, dané téma jsme zopakovali i v následujícím ročníku soutěže, a vyhodnocovat budeme až v létě 2021. Proběhla tak jen přehlídka
došlých výtvorů v galerii Tengenenge v Safari Parku.
Soutěž je vyhlašována v oborech kresba, malba a grafika, a je určena dětem mateřských, základních a středních škol. Samostatnou kategorii tvoří základní umělecké školy. Patronem a předsedou
odborné poroty je Ing. Arch. Ota Černý.
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Kino Svět
Nedílnou součástí nabídky MKZ Hankův dům jsou i filmové projekce v kině Svět. Kino hraje denně
vyjma pondělí, o víkendech zařazuje i odpolední projekce filmů pro děti, v případě možnosti i ve
3D formátu. Klubové filmy nabízíme pravidelně v úterý v rámci klubu Art kino. Během zimních a
jarních prázdnin přidáváme do programu dětské filmy a pohádky. Prostory kina taktéž využíváme
pro cestopisné projekce a besedy pro veřejnost a pro školy. Za zmínku určitě stojí beseda s královédvorským rodákem Radoslavem Grohem, který se zúčastnil expedice do Peru, a také filmový
festival Tady Vary, který z důvodu zrušení známého karlovarského festivalu nabídl divákům výběr
festivalových filmů.

Novinkou roku 2020 byla projekce
v odpoledních hodinách nazvaná Promítání nejen pro seniory.
Každou třetí středu v měsíci divákům od 14 hodin nabízíme projekci úspěšného českého filmu za
snížené vstupné.
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Kino Svět
V loňském roce opakovaně zasáhla chod kina opatření spojená s pandemií koronaviru. Standardně kino fungovalo pouze do poloviny března, přes léto pak kino hrálo, ale bylo možné prodat
pouze omezené množství vstupenek a návštěvnost byla v tomto období ve srovnání s loňským
rokem minimální. Do distribuce se ze stejných důvodů nedostaly premiéry nových titulů, a i to negativně ovlivnilo návštěvnost. Celkem bylo odehráno 204 představení, která vidělo 6 416 diváků.
Nejoblíbenějšími opět byly filmy z české produkce, např. 3 Bobule, V síti, Šarlatán, Bábovky.

Nejnavštěvovanější filmy 2020
V síti
3 Bobule
Captain Marvel
Šarlatán
Bábovky

Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Psí domov
Příliš osobní známost
Havel
Raubíř Ralf a internet

Vývoj návštěvnosti Kina Svět
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Den královny Žofie
Tradiční svatováclavské posvícení v roce 2020 nahradil Den královny Žofie, který oslavoval 750. výročí první písemné zmínky o městě. Program na náměstí TGM začal v předvečer akce velkoplošnou projekcí, pro děti to byla filmová pohádka Hodinářův učeň a pro dospělé česká komedie
Po čem muži touží. Samotné oslavy zahájil kostýmovaný průvod městem s úvodní slavnostní ceremonií za účasti královny Žofie a městských hodnostářů. Kulturní program pak zahrnoval vystoupení žáků hudebního a dramatického oboru ZUŠ, místních šermířů, Big Bandu Dvorského a dalších
profesionálních umělců. Náměstí zaplnil historický jarmark s ukázkami řemesel a místní ochotnický
spolek připravil v centru města pět zastavení prezentujících významné rodáky města. Po setmění
přišel na řadu videomapping Královédvorská Odyssea. Velmi zajímavým a ceněným počinem byl
i dokument V běhu dějin vytvořený panem Ladislavem Válkem. Projekce filmů i dokumentu se
uskutečnily na velkoplošné obrazovce, která živě v detailu vysílala i dění na pódiu a byla tak velkým
přínosem celé akce.

Flauti Dolci
Legenda Aurea
Arcus
Big Band Dvorský
Laura a její tygři
Marek Ztracený
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Novinky roku 2020
Rok 2020, přestože byl pro chod naší organizace nepříznivý, přinesl i několik novinek.
Velkým přínosem a zkvalitněním služeb je zahájení on-line
prodeje vstupenek do kina Svět. Naši diváci si tak mohou
zakoupit vstupenky na filmové projekce z pohodlí domova.
Při vstupu do kina se pak prokáží vstupenkou s QR kódem v
mobilu. Stejně tak jako v divadle ani v kině není třeba vstupenky tisknout, pořadatelé jsou vybaveni čtečkami.
Naše pokladní, biletářky, šatnářky a naši pořadatelé mají od začátku divadelní sezóny 2020/2021
jednotný stejnokroj. Dámy oblékají černé pouzdrové šaty
či tuniku, pánové černé košile. Jednotícím prvkem je pestrý
šátek pro dámy a barevně sladěná kravata pro pány.
Dalším novým projektem je Královédvorská tančírna, která
milovníkům tance nabídne jednou měsíčně taneční večer
za doprovodu reprodukované hudby. Celý parket velkého
sálu Hankova domu tak bude ponechán tanečníkům, k sezení bude 80 míst na stupínku. Ohlasy byly kladné, zájem
velký, vzhledem k pandemii se nám však podařilo uskutečnit pouze první tančírnu. Věříme, že se po
návratu k běžnému životu stane královédvorská tančírna příjemným místem pro zábavu a tanec.

Znovuzrození zažila i před lety hojně navštěvovaná burza šatů do tanečních, během které mohly
mladé dámy přijít nabídnout či naopak nakoupit šaty vhodné pro taneční lekce. Akce se vydařila
a určitě ji zopakujeme v příštím roce.
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4) Opravy
V roce 2020 šestým rokem pokračovaly práce na rekonstrukci budovy Hankova domu. Dokončen
byl projekt otevírání kouřových klapek, který zahrnoval instalaci zcela nové technologie, původně
bylo totiž ovládání klapek ve druhém patře budovy mechanické. Rekonstrukce západní fasády
budovy divadla byla z finančních důvodů zřizovatelem odložena. Nové výmalby se dočkaly velký
salónek v prvním patře divadla a následně i kavárna, foyer a prostory u šaten v přízemí.
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5) Pronájmy
› Město Dvůr Králové nad Labem – zasedání zastupitelstva, školení
› Oriflame ČR spol. s r. o. – školení
› Svaz diabetiků ČR – schůze
› Zepter International s. r. o. – školení
› EuroLift CZ s. r. o., Gymnázium DKnL, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května – firemní/školní ples
V dlouhodobém pronájmu jsou kancelářské prostory a kavárna v budově kina,
dále pak byt v zázemí divadla.
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6) Tabulka nákladů a výnosů 2020
Označení
dle účtové
osnovy

Návrh

Skutečnost

Spotřeba materiálu

501

201

365

Spotřeba energie

502

280

370

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek

503

633

770

Prodané zboží

504

181

350

Opravy a udržování

511

171

100

Cestovné

512

6

10

Náklady na reprezentaci

513

10

30

Ostatní služby

518

3 943

6 707

Mzdové náklady

521

3 561

3 936

Zákonné sociální pojištění

524

1 135

1 240

Jiná sociální pojištění

525

9

8

Zákonné sociální náklady

527

165

125

Jiné sociální náklady

528

6

0

Jiné daně a poplatky

538

7

0

Likvidace prošlého zboží

547

11

0

Ostatní náklady z činnosti

549

20

15

Odpisy DNM a DHM

551

0

0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

85

200

Daň z příjmů

591

0
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10 424

14 246

Označení
dle účtové
osnovy

Návrh

Skutečnost

Výnos z prodeje služeb

602

2 844

5 652

Výnos z pronájmů

603

172

290

Výnosy z prodaného zboží

604

320

600

Úroky

662

1

1

Čerpání fondů

648

19

703

Ostatní výnosy z činnosti

649

88

100

Výnosy z prodeje materiálu

644

0

0

Příspěvky a dotace na provoz - zřizovatel

672

7 094

6 865

Granty, dary, dotace HK

672

0

35

10 538

14 246

Náklady

Náklady celkem

Výnosy

Výnosy celkem
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v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

7) Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření dle účetní uzávěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
Usnesením Zastupitelstva Města Dvůr Králové nad Labem č. R/692/2019 ze dne 19. 11. 2019 byl
schválen rozpočet příspěvkové organizace Hankův dům, MKZ Dvůr Králové nad Labem na rok
2020 takto:
Příspěvek na provoz								
Rozpočtovým opatřením navýšen o					
CELKEM									

6 900 000 Kč
194 000 Kč
7 094 000 Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz MKZ obsahuje i příspěvek z městského rozpočtu z kapitoly kultura
na zajištění kulturních akcí jako jsou Královédvorské hudební léto, Den královny Žofie, Den seniorů.
Opravy a údržba
V interiéru byly provedeny opravy běžné spolu s opravami v rámci údržby za celkem 171 384 Kč,
z toho např. malování velkého salónku za 25 265 Kč, oprava zdiva po rekonstrukci oken za 19 965
Kč, oprava elektroinstalace v budově kina za 4 860 Kč.
ZÁVAZNÉ FINANČNÍ UKAZATELE 2020 – ČERPÁNÍ
Náklady na školení a vzdělávání						
Náklady na platy zaměstnanců						
Ostatní osobní náklady							
Náklady na reprezentaci							
CELKEM								
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020
Hlavní činnost							
Vedlejší činnost							
CELKEM								
Zisk ve výši 114 241,37 Kč bude převeden do rezervního fondu.
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3 339 Kč
3 049 396 Kč
511 823 Kč
8 889 Kč
3 573 447 Kč
-58 088,43 Kč
172 329,80 Kč
114 241,37 Kč

Hankův dům, Městské kulturní zařízení,
Dvůr Králové nad Labem
Náměstí Václava Hanky 299
Dvůr Králové nad Labem, 544 01
IČ: 13583051
E-mail: info@hankuv-dum.cz
Web: www.hankuv-dum.cz
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