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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 klasické 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. 2021 mělo MKZ 8 stálých zaměstnanců
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2) Organizační struktura
Městské kulturní zařízení Hankův dům zaměstnává 8 pracovníků na plný, příp. zkrácený úvazek,
dalších 18 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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DPP, DPČ

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, talk show,
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, například letní komponované koncertní
večery, divadelní představení a letní kino. 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, jednu středu
v měsíci 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 2021 stejně jako ten předchozí zásadně zasáhla pandemie covidu-19. Vládní nařízení nejprve
zcela zastavila jakýkoliv kulturní život až do května 2021 a následné pomalé rozvolnění doprovázelo mnoho omezení týkajících se počtu osob, povinnosti nosit ve vnitřních prostorách respirátory,
nutnosti prokázat se při příchodu na kulturní akci platným negativním antigenním testem, později
i PCR testem či očkováním. To vše samozřejmě velmi negativně ovlivnilo návštěvnost divadla i kina.
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Divadelní sezóna začala znovu až v září, kdy jsme ještě dohrávali několik kusů odložených ze sezóny
předchozí. I většina koncertů se uskutečnila v náhradních termínech někdy až po několika přesunech.
Provoz kina za platných omezení byl od června bezproblémový, bohužel nové filmy nasazovali distributoři jen pozvolna, a i to způsobilo velmi pomalý návrat našich filmových diváků.
Letní program na venkovním pódiu naopak proběhl velmi úspěšně, koncertní středy pravidelně
střídalo letní kino před divadlem a stálá letní scéna nabídla prostor i dalším projektům, koncertům
a divadelním představením.
Majáles 2021 se z důvodu pandemie koronaviru neuskutečnil, stejný osud čekal i studentský festival
CoolFest. Svatováclavské posvícení na nám. TGM pak dostalo zelenou a stejně jako ostatní letní
akce konané venku se divácky poměrně vydařilo. Na podzim omezení znovu přitvrdila, a proto
nemohl proběhnout program připravený k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu ani tradiční
královédvorské vánoční trhy v Hankově domě.
V druhé polovině roku se nám podařilo zrealizovat program 26. ročníku festivalu Dny R. A. Dvorského přeložený z předchozího roku.
Taneční kurzy pro mládež, ve kterých se nám sešli kurzisté z roku 2020 s novými zájemci a ve kterých
se střídaly dokonce tři skupiny, se nám podařilo odtančit. Covidová omezení výrazněji zasáhla pouze závěrečné věnečky, které proběhly bez přítomnosti diváků, ale díky živému streamu a videozáznamu na DVD fanoušci o nic nepřišli.
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Divadelní představení
Naše divadelní předplatné tradičně obsahuje deset titulů prezentujících divákům českou i světovou klasiku a velkou měrou současnou činohru. Vodítkem při výběru jsou nám vedle živého shlédnutí nových kusů i názory divadelních kritiků a preference diváků. Pražská divadla se těší velké
oblibě, a spolu s nimi nabízíme i to nejlepší z regionálních divadel a ochotnických spolků. Mimo
předplatné jsme navíc připravili do programu dnes již kultovní představení Caveman.
V roce 2021 si předplatné zakoupilo 281 diváků, což je nepatrně více než v roce minulém.
Pandemie covidu-19 znatelně poškodila celou sezónu, představení naplánovaná v první polovině
roku 2021 nebylo možné odehrát a přeložili jsme je. Vstupenky i permanentky zůstaly v platnosti
a diváci jednotlivé kusy uvidí v náhradních termínech. Celková návštěvnost divadelních představení činila 1789 diváků, v průměru je to 298 diváků na jedno představení.

Studio Ypsilon Praha
Utíkejte, slečno Nituš!
Divadlo V Řeznické
Relativita
StageArtCZ Brno
Mindgame – Líbezné vyhlídky

Geisslers Hofcomoedianten
Tři ženy a zamilovaný lovec
Divadlo Palace Praha
Be my baby – Buď moje baby
Point Praha
Caveman
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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 před pandemií
divácká obec rostla. Zákaz konání akcí ale tento trend přerušil, koncerty naplánované na jaro jsme
byli nuceni přeložit na rok 2022 a na podzim 2021 se nám diváci jen pomalu do hlediště vraceli.
Nicméně sezónu 2021/2022 jsme zahájili překrásným slavnostním koncertem Czech Brass a i další
koncerty byly velmi vydařené.

Zahajovací koncert sezóny
Žesťový soubor Czech Brass

Pěvecký sbor Záboj
Vánoční koncert

Petr Nouzovský, Kristina Nouzovská Filalová

Humoresque
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Koncerty jiných žánrů
Jarní program jsme z důvodu pandemie přesunuli na náhradní termíny, a tak jsme ve velkém sále
Hankova domu, který celkem pojme až 500 osob, nabídli posluchačům slíbené koncerty až v druhé polovině roku 2021. Téměř vyprodaný byl recitál Lucie Bíle s klavírem Petra Maláska, skvělý byl
i koncert Anety Lagnerové s její kapelou a smyčcovým triem. Koncert 4TETu byl z důvodu nemoci
opět přeložen na náhradní termín. Ve spolupráci s Krčmou Starý Pivovar jsme pak zrealizovali klubový koncert vynikajícího amerického zpěváka a kytaristy Neala Blacka a jeho kapely The Healers.
Seniorům pak na začátku října zahráli k jejich svátku Staropražští pardálové.

Lucie Bílá
Neal Black & The Healers

Aneta Langerová
Staropražští pardálové
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Festival Dny R. A. Dvorského
Program 26. ročníku festivalu naplánovaný původně na jaro 2020 jsme z důvodu pandemie téměř
celý zrealizovali až o rok později. V srpnu 2021 jsme zahájili úžasným koncertem Hany Holišové
a New Time Orchestra, na kterém zazněl mix hitů světového popu, swingu, soulu, šansonu i rocku
spolu se slavnými českými písněmi 60. a 70. let minulého století v neotřelém bigbandovém provedení. Neméně vydařený byl i Hlavní festivalový večer, kde jsme mohli slyšet mladý energický bigband
Ježkovy stopy hrající swing 30. a 40. let minulého století, Petra Soviče s jeho bandem a saxofonové
kvarteto ze ZUŠ K. Halíře ve Vrchlabí.

Hana Holišová a New Time Orchestra
Orchestr Ježkovy stopy

Petr Sovič & Gramofon
Saxy Baby
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Královédvorské hudební léto
V pořadí devátá série letních koncertů konaných na náměstí Václava Hanky před budovou divadla proběhla bez omezení. Zahájil ji program pro děti a jejich rodiče Ahoj léto, který nabídl pohádky a písničky pro nejmenší i dospěláky. Venkovní pódium bylo na travnaté ploše náměstí po celé
léto, a proto jsme celý program rozšířili, a kromě komponovaných koncertních večerů v sudé středy
jsme v liché středy promítali filmy. Na pódiu jsme nainstalovali plátno, diváci mohli využít dřevěné
lavičky nebo si přinést deku a posadit se na trávník před pódiem. Na všechny tyto večerní akce
byla v provozu divadelní kavárna. Letní středeční koncerty mají už svou tradici a publikum, a proto
věříme, že i letní kino si najde své příznivce. První ohlasy tomu nasvědčovaly. Prostor na letní scéně
využili i studenti Mezinárodní konzervatoře Praha, kteří divákům nabídli titul Ženy a sluhové. V druhé
polovině srpna jsme po roce přivítali i umělce Geisslers Hofcomoedianten, kteří v rámci prologu
festivalu Theatrum Kuks sehráli kus nazvaný Dvě komedie v komedii. Letní scénu navíc ke koncertu
využila i místní dechovka Podzvičinka s hostující Broďankou a také sbory Lipnice a Vítězňáček.

Ahoj léto!
Kosí bratři
Škola hrou na druhou Bombarďák
Učíme se z polštářů
What the Funk

Královédvorské hudební léto – Bluegrass
Professional Deformation
Poutníci

Královédvorské hudební léto – Rock
Ondřej Fencl a Hromosvod
Rimortis
Bastard

Královédvorské hudební léto – Písničkáři
Pavel Čadek
Láska alias Vašek Vaňura
Gerald Clark (JAR)

Královédvorské hudební léto – Country
Wostruha
Phobos
Napohodu

Prolog festivalu Theatrum Kuks
Geisslers Hofcomoedianten
– Dvě komedie v komedii

Letní kino před divadlem
Afrikou na pionýru
Poslední aristokratka
Princezna zakletá v čase
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Pohádkový čtyřlístek
Pohádkový čtyřlístek je cyklus určený pro malé diváky a jejich rodiče. Nedělní 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 MALÉhRY Brno
Sněhová královna

Divadelní agentura Praha
Čert a Káča
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Školní představení
Pořady pro školy jsou jedním z pilířů naší nabídky. Každoročně nabízíme školám všech stupňů pestrou paletu pořadů pro žáky. Pro menší jsou to pohádky, pro starší pak klasické tituly dramatické
tvorby, naučné přednášky a cestopisy. Nechybí ani hudební pořady. Pedagogové z místních škol
mají přímý vliv na výběr nabízených titulů. Studenti gymnázia a SŠ pak se svými učiteli mohou navštěvovat večerní divadelní představení se slevou.
Po řadu měsíců bohužel v roce 2021 probíhala distanční výuka a ani po návratu do škol nebylo
pro žáky a pedagogy možné navštívit hromadné kulturní akce, a proto jsme většinu připravených
programů překlopili do příštího školního roku.

Loutkoherecká skupina Loudadlo
Veselá pouť – loutková revue
Divadelní společnost Julie Jurištové
Obušku z pytle ven!

Manželé Špilarovi
Střední Amerika – Guatemala, Honduras
Planeta Země 3000
Magický Senegal
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Taneční kurzy
Kurzy tance pro mládež v Hankově domě mají velkou tradici a těší se oblibě u tanečníků, jejich doprovodu i veřejnosti. Řadu let naše kurzy vede taneční mistr Tomáš Chmel s partnerkou z Taneční
školy Tak Dance Hradec Králové. Samozřejmostí je živá hudba na všechny běžné lekce i prodloužené. Stejně jako v roce minulém i v roce 2021 to byla kapela Black Jack z Hostinného.
V předchozím roce byly kurzy zhruba ve třetině z důvodu pandemie covidu-19 přerušeny. A bohužel
trvalo celý rok, než jsme mohli kurzistům nabídnout jejich pokračování. K tomu se nám přidali noví
zájemci o taneční a výsledkem byly tři skupiny, které se v rámci dne střídaly. Celkem se zapsalo
216 dívek a chlapců ve věku 16-17 let. Bylo to organizačně náročné, diváci museli mít zakrytá ústa
respirátory, nicméně jsme velice rádi, že se nám podařilo během podzimu všechny taneční lekce
prokonat. Komplikace nastaly až v samotném závěru kurzu, protože byl vládním nařízením omezen
počet účastníků na 100 osob. Slavnostní věnečky tak musely proběhnout bez diváků, ale podařilo
se nám zajistit živý stream, takže rodiny i přátelé mohli dění v sále sledovat živě z pohodlí svých domovů a z řady pozitivních ohlasů vyplývá, že věneček shlédlo daleko více diváků a např. i příbuzní
a přátelé v zahraničí.
Na podzim 2021 proběhly také taneční kurzy pro dospělé ve dvou úrovních - začátečníci a pokročilí, celkem je absolvovalo 30 tanečních párů.
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Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek pro předškolní děti vede již 29. 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, v divadelní kavárně a např. i v pasáži Dvoreček nedaleko Hankova domu.
Každoročně se děti účastní řady výtvarných soutěží a jejich obrázky plní i Odpadový kalendář
vydávaný městem.
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Zvíře není věc
17. 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, obsáhl práce ze dvou kalendářních let, protože vítěze jsme v roce 2020 z důvodu uzávěry
škol nevyhlašovali. Celkem se nakonec sešlo 522 prací.
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
Stejně jako v roce 2020, i vloni provoz kina hluboce zasáhla pandemie koronaviru. Projekce mohly
s kapacitou hlediště omezenou na polovinu začít až v červnu 2021, do té doby kino vůbec nehrálo.
A diváci se do hlediště vraceli jen pozvolna. Vliv na návštěvnost měly samozřejmě i nabízené tituly,
protože distribuční společnosti otálely se zařazením premiér, a proto jsme částečně i opakovali filmy
z předchozího roku.
Standardně hraje kino Svět denně vyjma pondělí, o víkendech zařazuje i odpolední projekce filmů
pro děti, v případě možnosti i ve 3D formátu. Úterky jsou věnované klubovým filmům, pravidelně
hostíme i projekty Expediční kamera a Snow Film Fest. Jednou měsíčně ve středu zařazujeme projekci filmu nejen pro seniory od 14 hodin za zvýhodněné vstupné. 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. Pro veřejnost to byla např. beseda s královédvorským
rodákem Radoslavem Grohem spojená s projekcí filmu Boys 1970 aneb vteřiny věčnosti o expedici
do Peru, které se zúčastnil, a projekce filmu Nebe spojená s besedou s autorem a publicistou Tomášem Etzlerem.
V roce 2021 jsme odehráli 171 představení s návštěvností 6 166 diváků. Nejoblíbenějšími opět byly
filmy z české produkce, např. životopisné filmy Karel a Zátopek a komedie Patrika Hartla Prvok,
Šampón, Tečka a Karel.
Nejnavštěvovanější filmy 2021
Karel
Zátopek
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Matky
Není čas zemřít

Přání Ježíškovi
Gump – pes, který naučil lidi žít
Deníček moderního fotra
Zbožňovaný
Tři přání pro Popelku

Vývoj návštěvnosti Kina Svět

6166

18

Svatováclavské posvícení
Tradiční jarní městské slavnosti – Majáles 2021 – se z důvodu pandemie koronaviru nekonal, na
podzim se ale epidemiologická situace zlepšila a Svatováclavské posvícení jsme tak mohli uskutečnit bez omezení. Slavnost na náměstí TGM zahájil starosta města a program pak nabídl jak
zábavu pro děti, tak pro dospělé. V pauzách během přestavby pódia na náměstí vystupovali žáci
ZUŠ R. A. Dvorského a taneční skupiny Angeles Dance Group a TS Attitude DKnL. Na náměstí bylo
možné se občerstvit a posedět na lavičkách před pódiem či v party stanu.

Yellow Sisters
The Others

Funny Fellows
Vlasta Redl s kapelou
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Novinky roku 2021
Přestože i rok 2021 nebyl pro kulturní akce zdaleka ideální, a možná i proto, představil Hankův dům
hned několik novinek či alternativních programů.
Přítomnost diváků během covidové uzávěry nebyla v divadle možná, proto jsme zvolili alternativní
médium a ve spolupráci s místními interprety a kapelami jsme připravili hudební
program, který jsme od února do května
pravidelně vysílali z rozhlasu umístěném
na náměstí T. G. Masaryka. Kolemjdoucí
tak mohli v pravidelné středeční čtvrthodinové relaci slyšet žáky místní ZUŠ, písničkáře Payu May a Vaška Vaňuru, kapely
Wostruha, Phobos, Fámy, Poslední lež,
Groteska, Krkonošské matky ad.
Další novinkou, která vzešla z akutní potřeby vhodného prostoru, bylo testování na covid antigenními testy. Přízemí Hankova domu tak využívaly
mobilní testovací týmy Armády ČR a HZS ČR,
později pak stabilní testovací tým Oblastní
charity Dvůr Králové doplněný o pracovníky Hankova domu, které zajišťovaly testování
a administravu s ním spojenou.
Dalším novým projektem je rozšíření divadelní kavárny o venkovní posezení, které přes léto fungovalo i během večerních programů. Věříme, že pěkný prostor před divadlem najde své hosty.
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4) Opravy

V roce 2021 se podařilo zrealizovat hned několik dílčích oprav interiéru Hankova domu, jako je
například výměna koberců na stupínku v sále a v jedné z kanceláří, výměna svítidel a oprava
stmívačů v sále, oprava odposlechů v šatnách a v osvětlovací kabině, výměna zrcadel v divadelní
kavárně a na toaletách ad. Odborně jsme také nechali vyčistit lustry v salóncích v prvním patře.
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5) Pronájmy
Město Dvůr Králové nad Labem – zasedání zastupitelstva, školení, architektonická soutěž
Policie ČR, Hradec Králové – slavnostní předávání cen Policista roku
Oriflame ČR spol. s r. o. – školení
Svaz diabetiků ČR – schůze
Zepter International s. r. o. – školení

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 2021
Označení
dle účtové
osnovy

Návrh

Skutečnost

Spotřeba materiálu

501

365

294

Spotřeba energie

502

350

228

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek

503

770

796

Prodané zboží

504

350

134

Opravy a udržování

511

200

232

Cestovné

512

10

7

Náklady na reprezentaci

513

30

7

Ostatní služby

518

6399

3547

Mzdové náklady

521

3952

3311

Zákonné sociální pojištění

524

1346

1059

Jiná sociální pojištění

525

8

9

Zákonné sociální náklady

527

150

149

Jiné sociální náklady

528

0

6

Jiné daně a poplatky

538

0

8

Likvidace prošlého zboží

547

0

0

Ostatní náklady z činnosti

549

15

19

Odpisy DNM a DHM

551

0

0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

100

83

Daň z příjmů

591

20

65

14065

9954

Označení
dle účtové
osnovy

Návrh

Skutečnost

Výnos z prodeje služeb

602

5722

2783

Výnos z pronájmů

603

260

169

Výnosy z prodaného zboží

604

600

304

Úroky

662

1

1

Čerpání fondů

648

288

0

Ostatní výnosy z činnosti

649

100

94

Výnosy z prodeje materiálu

644

0

0

Příspěvky a dotace na provoz - zřizovatel

672

7 094

7094

Granty, dary, dotace HK

672

0

80

14065

10525

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. 2021.
Usnesením Zastupitelstva Města Dvůr Králové nad Labem č. Z/271/2020 ze dne 10. 12. 2020 byl
schválen rozpočet příspěvkové organizace Hankův dům, MKZ Dvůr Králové nad Labem na rok
2021 takto:
Příspěvek na provoz								
CELKEM									

7 094 000 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, Svatováclavské posvícení,
Den seniorů.
Opravy a údržba
V interiéru byly provedeny opravy běžné spolu s opravami v rámci údržby za celkem 232 372 Kč,
z toho např. výměna koberců na stupínku v sále a v kanceláři za 45 838 Kč, oprava osvětlení v sále
(výměna svítidel) za 39 000 Kč, oprava vodoinstalace na toaletách za 16 178 Kč, oprava stmívačů
v sále, odposlechů v šatnách a osvětlovací kabině za 15 640 Kč.
ZÁVAZNÉ FINANČNÍ UKAZATELE 2020 – ČERPÁNÍ
Náklady na školení a vzdělávání						
Náklady na platy zaměstnanců						
Ostatní osobní náklady							
Náklady na reprezentaci							
CELKEM									
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2021
Hlavní činnost							
Vedlejší činnost							
CELKEM								
Zisk ve výši 570 964,68 Kč bude převeden do rezervního fondu.
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5 445 Kč
2 824 863 Kč
486 497 Kč
7 003 Kč
3 323 808 Kč				

314 848,81 Kč
256 115,87 Kč
570 964,68 Kč

Hankův dům, Městské kulturní zařízení,
Dvůr Králové nad Labem
Náměstí Václava Hanky 299
Dvůr Králové nad Labem, 544 01
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