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 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
městyse Nový Hrádek, IČ: 00272884 

za rok 2018 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  
- 12.12.2018 
- 6.5.2019 - 7.5.2019 

 
na základě písemné žádosti městyse Nový Hrádek 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 09.07.2018 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: Městys Nový Hrádek 
Náměstí  28 
549 22  Nový Hrádek 

Zástupci za městys:  
- Bc. Zdeněk Drašnar - starosta 
- Marie Hloušková - účetní 
- Jana Tulejová - referentka 

 

Přezkoumání vykonaly: 
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Naďa Naglová 
- kontroloři: 

Ivana Marková 
 
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 20.6.2018 a 20.6.2018. 
 

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 07.05.2019. 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  městyse Nový Hrádek  byly přezkoumány následující 
písemnosti: 

 
Bankovní výpis 
Komerční banka, a.s. (č.ú. 4223551/0100) výpisy ZBÚ č. 60 - 74, 135-150 
Komerční banka, a.s. ( č.ú.7831301797/0100) výpis účtu hypotečního úvěru č. 4 a 9 
Komerční banka, a.s. ( č.ú.35 - 1581341587/0100) výpis účtu úvěru č. 4 a 7 
ČNB ( č.ú. 94-8419551/0710), výpisy č.16 - 18 a 30-32 
 
Darovací smlouvy 
Městys jako dárce uzavřel darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů například pro: 
- Oblastní charitu Červený Kostelec 5 000,- Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 50 000,- Kč (schváleno zastupitelstvem dne 
28.5.2018) 
- Římskokatolickou farnost Nový Hrádek 100 000,- Kč (schváleno zastupitelstvem dne 
28.6.2018) 
- Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 100 000,- Kč (schváleno zastupitelstvem dne 
23.8.2018) 
- Tělocvičnou jednotu SOKOL Nový Hrádek 100 000,- Kč (schváleno zastupitelstvem 
dne23.8.2018) 
Poskytnuté dary jsou vedeny na účtu 572.  
 
Královéhradecký kraj poskytl obci finanční dar ve výši 20 000,- Kč jako odměnu za umístění 
v soutěži "Čistá obec 2017". Dar je zaúčtován na účtu 672. 
 
Dokumentace k veřejným zakázkám 
V roce 2018 proběhla veřejná zakázka v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce 
na akce: 
- Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ 
- Zajištění bezbariérovosti- výtah do ZŠ Nový Hrádek  
- Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek  
Byla předložena Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 1.4.2018, 
Ustanovení členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otevírání 
obálek s nabídkami, Seznam doručených a přijatých nabídek - doručena byla pouze jedna 
nabídka, a to od firmy KERSON spol. s nabídkovou cenou 8 651 306,52 Kč, dne 26.4.2018 
projednáno na zastupitelstvu městyse, Oznámení o výběru dodavatele bylo odesláno 
30.4.2018, Smlouva o dílo byla uzavřena ve vysoutěžené částce, dodatek ke smlouvě nebyl ke 
dni kontroly uzavřen, smlouva ze dne 28.5.2018 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 
8.6.2018, veřejná zakázka byla kontrolována do okamžiku uzavřen smlouvy o dílo a 
uveřejnění na profilu zadavatele. 
 
Byl předložen zápis "Stanovisko k zakázce" zpracované Centrem pro regionální rozvoj Česká 
republiky ze dne 4.12.2018, zjištění vysoké závažnosti mající dopad na výši přidělené dotace 
nebylo zjištěno, zjištění nízké závažnosti nezakládají dopad na výši přidělené dotace.  
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Faktura 
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu, 
vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc duben a srpen 2018. Nedostatky 
zjištěny nebyly. 
 
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
Informace o přijatých opatřeních zároveň obsahuje i zprávu o splnění opatření. 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně 
dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně 
podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu 
účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán 
inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena. 
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u 
hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této 
oblasti. 
 
Návrh rozpočtu 
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně 
vyvěšen na úřední desce od 4.12. do 28.12.2017, ve stejném termínu byl zveřejněn i na 
elektronické úřední desce.  
 
Odměňování členů zastupitelstva 
Odměny členů zastupitelstva za měsíc březen jsou vypláceny v souladu s nařízením vlády č. 
318/2017 Sb.  
Dále byly kontrolovány odměny členů zastupitelstva za měsíce říjen a listopad v souvislosti s 
konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů. Nedostatky 
nebyly zjištěny.  
 
Pokladní doklad 
Byly předloženy pokladní doklady za měsíc duben (doklad č. 918109 - 918121) a srpen. 
Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem 
v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí. V účetnictví je o příjmech a 
výdajích řádně účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami. 
 
Pokladní kniha (deník) 
Pokladní kniha je vedena v elektronické podobě. 
 
Příloha rozvahy 
Kontrolována příloha rozvahy k 30.11. a k 31.12.2018. 
 
Rozpočtová opatření 
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou včas v 
předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními, které schválil starosta ve svěřené pravomoci a 
následně informoval zastupitelstvo nebo jsou schváleny zastupitelstvem městyse. Do dne 
dílčího přezkoumání bylo schváleno a provedeno 23 rozpočtových změn, tyto jsou řádně 
chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem 
vyvěšena na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, 
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kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné 
podoby.  
Dále byly schváleny rozpočtové změny č. 24 - 30, které byly schváleny a zveřejněny. 
 
Rozvaha 
Kontrolou obratů účtů 401 a 403 k 30.11. a k 31.12.2018 nebyly zjištěny nedostatky, účetní 
operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními 
postupy. Rovněž kontrolou účtu peněžního fondu v porovnání ke zdroji jejich krytí v pasivech 
rozvahy nebyly zjištěny disproporce, o fondu účetní jednotky tedy bylo účtováno správně.  
 
Schválený rozpočet 
Rozpočet na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu městyse dne 28.12.2017 jako schodkový 
ve výši příjmů Kč 17 666 220,- Kč, výdajů Kč 25 327 000,- Kč a financování ve výši 7 660 
780,- Kč (z toho 8 010 240,- Kč je přebytek z minulých let a 349 460,- Kč jsou splátky 
úvěrů). Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanovilo položky v třídě 4 a ve 
výdajích paragrafy. 
Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen dne 9.1.2018 na elektronické úřední 
desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Zastupitelstvo městyse schválilo na zasedání dne 30.11.2017 poskytnutí dotace pro TJ Sokol 
Nový Hrádek na rok 2018 ve výši 800 000,- Kč. Žádost ze dne 22.11.2017 i smlouva o 
poskytnutí dotace ze dne 8.1.2018 obsahovaly veškeré náležitosti, zveřejněno na úřední 
elektronické desce od 8.1.2018, vyúčtování stanoveno do 31.12.2018. Ke dni dílčí kontroly 
zaúčtováno na účet 373. Vyúčtování dotace bylo předloženo 14.12.2018, dotace nebyla 
vyčerpána v plné výši, vratka byla uhrazena dne 20.12.2018. 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
Příjmy městyse byly posíleny o níže uvedené dotace: 
 
UZ 98 008 - neinvestiční dotace na volbu prezidenta ve výši 22 981,- Kč, vyčerpáno 29 
317,79 Kč (na účtu 672 je k 31.12.2018 zaúčtováno pouze 22 981,- Kč, dokladem č. 119307 
ze dne 21.2.2019 byl doplatek doúčtován do výnosů), doplatek ve výši 6 336,79 Kč uhrazen 
dne 21.2.2019 
 
UZ 98 187 - neinvestiční dotace na výdaje spojené se společnými volbami do zastupitelstvech 
obcí a senátu ve výši 45 000,- Kč, vyčerpáno bylo 40 506,58 Kč (zaúčtováno na účtu 672), 
vratka ve výši 4 493,42 Kč uhrazena dne 23.1. a 30.1.2019 
 
UZ 13 013, 13 101 - úřad práce poskytl městysu dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti 
dotaci ve výši 246 072,- Kč  
UZ 13 013 - neinvestiční dotace ve výši 151 875,- Kč a 277 701,25 Kč na Podporu 
zaměstnaných osob, které pečují o malé děti a nemají možnost zajistit péči o své děti  v době 
letních prázdnin. Cílem projektu je zajištění příměstského tábora a nahrazení provozu 
mateřských a základních škol v období letních prázdnin.  
 
UZ 14 004 - neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2018 
ve výši 28 236,- Kč, k 31.12.2018 zaúčtováno na účtu 672 
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UZ 29 014 - na hospodaření v lesích získal městys dotaci ve výši 2 400,- Kč, k 31.12.2018 
zaúčtováno na účtu 672 
 
UZ 17 969 (1 511 167,62 Kč), UZ 17 968 (88 892,21 Kč) - investiční dotace v celkové výši 1 
600 059,83 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Přístavba hasičské zbrojnice čp. 
300 Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem. Termín 
realizace stanoven do 31.8.2019. V roce 2018 bylo profinancováno a zaúčtováno na účtech 
472, 388 a 403 
 
UZ 17 969 - Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci na akci "Zajištění bezbariérovosti 
- výtah do ZŠ Nový Hrádek" ve výši 2 191 837,36 Kč, termín pro závěrečné vyhodnocení 
akce je stanoven do 30.9.2019, dotace je k 31.12.2018 zaúčtována na účtech 472, 388 a 403.  
 
UZ 33 063 - průtokové dotace pro Mateřskou školu Nový Hrádek ve výši 113 412,80 Kč a 
397 733,- Kč a průtoková dotace pro Základní školu, Nový Hrádek, okres Náchod ve výši 176 
844,40 Kč  
 
Královéhradecký kraj poskytl investiční dotaci na financování výdajů vynaložených na 
realizaci projektu s názvem "Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek" ve výši 557 100,- 
Kč. Doba realizace je stanovena do 30.11.2019. V roce 2018 nebylo z této dotace čerpáno. 
Dotace je k 31.12.2018 vedena na účtu 472. 
 
Smlouvy nájemní 
Městys uzavřel dne 13.6.2018 smlouvu o nájmu nebytových prostor o rozloze 33,8 m2 
nacházejících se v prvním poschodí budovy č.p. 123. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 5.2. 
do 21.2.2018, nájem schválen zastupitelstvem městyse dne 1.3.2018. Nájem je sjednán na 
dobu neurčitou od 1.7.2018. 
 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
- Smlouva o převodu podílu ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ze dne 7.2.2018. 
Městys touto smlouvou přenechává 15 ks kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč za celkovou cenu 7 500,- Kč, schváleno zastupitelstvem městyse dne 
22.1.2018. 
- Kupní smlouva ze dne 26.3.2018 na prodej pozemku p.č. 820/96 v k.ú. Nový Hrádek, kupní 
cena ve výši 425 600,- Kč byla uhrazena dne 26.3.2018, záměr prodeje byl zveřejněn od 
23.8.2017 do 1.3.2018, vlastní prodej schválen zastupitelstvem městyse dne 1.3.2018, 
pozemek byl odúčtován z majetku obce v den podání návrhu na vklad, a to 27.3.2018. 
 
Smlouvy o přijetí úvěru 
Městys uzavřel dne 24.1.2018 smlouvu o úvěru Komerční bankou, a.s. Úvěr bude použit k 
následujícím účelům: Infrastruktura v lokalitě Na Farách, Pořízení tepelného čerpadla pro ZŠ, 
Vybudování zubní ordinace, Ostatní investiční projekty městyse. Výše úvěru je 8 000 000,- 
Kč se splatností do roku 2027. Úvěr není zajištěn žádnými prostředky. Přijetí úvěru schválilo 
zastupitelstvo městyse dne 22.1.2018.  
 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
Obec sdělila závazné ukazatele svým příspěvkovým organizacím písemně dopisem ze dne 
8.1.2018. 
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Střednědobý výhled rozpočtu 
Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2019 - 2020, schválen v zastupitelstvu 
městyse dne 28.12.2017, obsahuje všechny potřebné údaje v souladu se zákonem. Zveřejněn 
dne 9.1.2018 na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, 
kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 
 
Účetní doklad 
Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z 
hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle 
rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly 
kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za měsíc duben a srpen. 
Nebyly shledány nedostatky. 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
Kontrolován byl výkaz k 30.11. a k 31.12.2018, nedostatky nebyly zjištěny. 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Kontrolován byl výkaz k 30.11. a k 31.12.2018. 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 M,rozpočtová skladba byla tedy 
řádně dodržována.  
 
Výsledky kontrol zřízených organizací 
Byly předloženy protokoly o kontrole příspěvkové organizace Mateřská škola Nový Hrádek a 
Základní škola Nový Hrádek, okres Náchod ze dne 4.12.2018. 
 
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 
městyse ze dne 28.12.2017, 22.1., 1.3., 29.3., 26.4., 28.5., 28.6. 24.7., 23.8., 26.9., 1.11., 
29.11., 27.12.2018. 
 
Závěrečný účet 
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen byl 
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.5.2018 s výrokem "s výhradou", plně v souladu s 
příslušným ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před 
schválením byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce, a to od 11.5. do 28.5.2018, a 
to v zákonem požadovaném rozsahu. Po schválení byl závěrečný účet včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření řádně v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické 
úřední desce od 29.5.2018 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je 
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 
 
Účetní závěrku městyse a příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo dne 28.5.2018, 
protokoly o schválení byly předloženy.  
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 
 
Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrádek 
 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

 

C. Plnění opatření 
 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  
 

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 
v Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
• ČÚS č. 703 bod 5.3. - Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy 

účtování transferů s povinností vypořádání. 
  
o Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH ve výší 52 116,- Kč, která byla v roce 

2017 profinancována, nebyla zaúčtována zápisem 388/672. 
o Neinvestiční část dotace na pořízení dopravního automobilu ve výši 17 968,50 Kč 

byla zaúčtována chybně na účet 403 namísto 672. 
 

            - Chybné účtování transferů bylo opraveno dokladem č. 418535 ze dne 3.4.2018. 
(napraveno) 
 
 
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
 
 
 
b) při dílčím přezkoumání 
 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 
 
I. Při přezkoumání hospodaření  městyse Nový Hrádek  za rok 2018  
 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
sb.). 
 
 II. Při přezkoumání hospodaření  městyse Nový Hrádek za rok 2018 
 
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  
 

III. Při přezkoumání hospodaření - městyse Nový Hrádek -  za rok 2018 
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,18 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,91 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 16,68 % 
  

IV. Ověření poměru dluhu městyse Nový Hrádek k průměru jeho příjmů za poslední 4 
roky 

Ověřili jsme poměr dluhu městyse Nový Hrádek 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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Nový Hrádek, dne 07.05.2019 
 
 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 
Naďa Naglová   
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ……………………………………………… 

Ivana Marková ……………………………………………….. 
kontrolor 

 
 
 
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 městyse Nový Hrádek o počtu 
11 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Bc. Zdeněk Drašnar. 

 
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, nepořídil 
žádný finanční majetek.  



 
 

Pivovarské nám. 1245  
500 03 Hradec Králové 

10 

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: 07.05.2019 

 
 
 
 

Bc. Zdeněk Drašnar  
…………………………………………. 

starosta 
…………………………………………. 

podpis 
 
 
 

 

Rozdělovník : 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 Nový Hrádek Bc. Zdeněk Drašnar  

2 1  Královéhradecký kraj Naďa Naglová  

 
 
KONTAKTY: 
Naďa Naglová   736 521 912   nnaglova@kr-kralovehradecky.cz  

Ivana Marková  725 301 866  imarkova@kr-kralovehradecky.cz 
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Příloha č.1 
 
 
Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu městyse Nový Hrádek k průměru jeho příjmů za 
poslední 4 roky 
 
Název účtu SU
Krátkodobé úvěry 281 0,00 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 5 582 002,49 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 5 582 002,49 Kč

Příjem v roce 2018
Příjem v roce 2017
Příjem v roce 2016
Příjem v roce 2015
Příjmy celkem 

Průměr příjmů za čtyři roky

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 

60% z průměru příjmů za 4 roky

Překročení v částce -5 715 111,01 Kč 0,00 Kč
Překročení v procentech -0,303534757 0%

29,65%

11 297 113,50 Kč

23 561 220,00 Kč
19 351 499,00 Kč
17 373 689,00 Kč
15 027 682,00 Kč
75 314 090,00 Kč

18 828 522,50 Kč

 
 
 
 
 
 


