
1 z 3 
 

  

Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128,  530 09 Pardubice

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 28. 4. 2021 v 17.00 hodin 

v Arše-Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Bc. Kateřina Kosová, Ing. 
Gabriela Křížková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. David Roček, 
PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga, Ing. Marta Vitochová, 
Adéla Zdráhalová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
 
Omluveni: Lenka Kutílková 
 
Neomluveni: -  
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Dále starosta uvedl, že dne 13. 4. 2021 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva 
odeslána emailem členům zastupitelstva a dne 20. 4. 2021 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva pro veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva Ing. Martu Vitochovou a Mgr. Jana 
Metelku, aby se vyjádřili k zápisu. Ing. Vitochová a Mgr. Metelka prohlásili, že k zápisu neměli 
připomínky a zápis podepsali. 
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Ing. Pavol Škuliga, PhDr. Štěpánka Rubešová 
 
Výsledek hlasování:  Pro     14      proti    0      zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Petružálek, Bc. Kateřina Kosová 
Zapisovatelka: Ing. Petra Bodláková 
 
Program: 

1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
3. Informativní zpráva o investičních akcích 
4. Diskuse 

 
O návrhu bylo hlasováno. 
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Výsledek hlasování:  Pro   14       proti    0      zdržel se    0 
 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 43 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 1 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro    14      proti       0       zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Informativní zpráva o investičních akcích  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o investičních akcích 
na vědomí. 
 
4.Diskuse 
 
Do diskuse se přihlásil p. Petružálek s dotazem na řešení problémů s přeplněnými kontejnery a 
nedostatečnou plochou pro umístění odpadů u kontejnerového stání u křižovatky ulic J. 
Potůčka a K. Šípka. P. starosta odpověděl, že kontejnerové stání projde zvětšením při 
plánované rekonstrukci ulice Karla Šípka a ze strany od vozovky bude uzamčené. Zároveň 
uvedl, že u tohoto stání je od února umístěna kamera, napojená na centrálu Městské policie 
Pardubice. Kamerové záznamy jsou vyhodnoceny a případné přestupkové jednání je řešeno 
v rámci přestupkového řízení.  
P. Petružálek uvedl, že se mu nelíbí a přijde mu nebezpečný pro přecházení nově 
zrekonstruovaný přechod mezi Bělehradskou a Legionářskou ulicí (v zatáčce při sjezdu 
z rosického mostu směrem ke Kauflandu). Navrhl umístění výrazných reflexních prvků.  Ing. 
Weisbauer uvedl, že i z jeho pohledu je tento přechod problematický. P. starosta uvedl že tento 
přechod rekonstruoval MO Pardubice VII. 
P. Petružálek navrhl řešit problematickou situaci s dopravou na křižovatce ulic Bělehradská a 
Kosmonautů, kde je umístěn přechod hned na hranici křižovatky, např. přebudováním 
křižovatky na kruhový objezd. P. starosta odpověděl, že se návrhem na kruhový objezd 
můžeme zabývat.  
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Pí. Zdráhalová zmínila problém s výjezdem od Lidlu na Bělehradskou ulici, kde je po dobu 
rekonstrukce postaven neprůhledný plot. Ing. Řezanina odpověděl, že do konce dubna by měla 
být rekonstrukce kanalizace dokončena a plot odstraněn. 
Ing. Polák žádal vyřešit problém na autobusové zastávce Kosmonautů, kde vystupují do 
vozovky dlažební kostky. Ing. Řezanina odpověděl, že zálivy zastávek má na starosti MmP 
(odbor dopravy) a tento konkrétní problém s nimi byl řešen a v brzké době by zde měla být 
zahájena oprava.  
Dotaz občana na možné snížení rychlosti před přechodem z Rosic, dále na přesné umístění 
sluneční pláže. P. starosta upřesnil místo plánované výstavby sluneční pláže (poblíž mostu P. 
Wonky v místech, kde je slepé rameno propojeno s Labem).  
Dotaz na řešení problému v městském obvodě s přemnoženými holuby. Starosta uvedl, že 
odchyt holubů řeší pravidelně už řadu let MmP, odbor životního prostředí, umístěním 
odchytových klecí na střechy domů v majetku města. Ing. Weisbauer jako člen komise pro 
životní prostředí Rady města Pardubic potvrdil, že finanční prostředky na odchyt holubů byly 
pro letošní rok přiděleny. SVJ si mohou tuto komerční službu také objednat. 
P. starosta připomněl problém s přemnoženými nutriemi v okolí Bajkalu i v ostatních částech 
města. Občané by měli být informováni o tom, že je nutné nutrie přestat krmit. Proto byly 
vyrobeny jednotné informační tabule pro celé město, které budou v průběhu května umístěny 
v okolí Bajkalu. 
P. Petružálek uvedl připomínku k rozbité výplni skla na náměstí Polabiny I. P. starosta 
odpověděl, že vlastník objektu byl již upozorněn a oprava je v řešení.  
P. Petružálek požadoval řádnou likvidaci plevele na hřišti v ul. Kosmonautů a informoval o tom, 
že už celou situaci řešil s Ing. Řezaninou.  
PhDr. Rubešová vyslovila dotaz na hřiště pro „bajkery“. P. starosta informoval o snaze spojit se 
s uživateli tohoto hřiště.  
PhDr. Rubešová vznesla dotaz na problém s lidmi bez domova v našem obvodě. P. starosta 
odpověděl, že problematikou lidí bez domova se dlouhodobě zabývá paní Gorenčíková 
z městské policie, která jim v případě zájmu poskytne pomoc.  
Ing. Škuliga informoval o zarostlém tenisovém hřišti u Eurovie a ptal se, jestli se bude rušit. P. 
starosta odpověděl, že pozemek s hřištěm má ve výpůjčce pan Makrlík a areál by měl být 
funkční. Ing. Křížková a PhDr. Rubešová uvedly, že tenisové kurty v tomto místě fungují. P. 
Petružálek doporučil k podrobnostem kontaktovat p. Herudka.      
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:22 hod. 
 
Přílohy k usnesení č. 43. 
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….            .........………………………….  
       Jiří Petružálek  Bc. Kateřina Kosová  
 
Datum vyhotovení zápisu: 30. 4. 2021 
Zapsala: Ing. Petra Bodláková 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
 

Rozpočtové opatření č. 1 
 

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 
 

1. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o        3 579,0 tis. Kč  
    

•  položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o    1 979,8 tis. Kč 

 zařazuje se transfer z MmP na RPS Polabiny – ul. Gagarinova ve výši    3 105,4 tis. Kč 

− jedná se o prostředky z dotace, která byla dodatečně získána; městský obvod uhradil 
městu v loňském roce celkové výdaje za realizace této investiční akce, dotace byla získána 
až dodatečně. Nyní jsou prostředky ve výši obdržené dotace městskému obvodu vráceny 
zpět.  
 

 zařazuje se transfer na MmP na RPS Polabiny – ul. Karla Šípka ve výši   5 085,2 tis. Kč 

− odůvodnění viz níže v části doprava 
  

•  položka místní poplatky se zvyšuje o       900,0 tis. Kč 

 poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o        900,0 tis. Kč 

− položka je navýšena zejména v souvislosti se zvýšením poplatku za vyhrazené parkovací 
místo 

 

•  zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 se navyšuje o    4 645,3 tis. Kč 

− jedná se o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků 
k 31. 12. 2020  

 

•  příděl prostředků do sociálního fondu se snižuje o          13,5 tis. Kč 

− v souvislosti se snížením prostředků na platy ve středisku úklidových prací je ponížen  
i příděl prostředků do sociálního fondu, který se z platů počítá; odůvodnění je níže  
v části životní prostředí u položky odpady  
  

 
2. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o        3 579,0 tis. Kč 

 
V části vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o       100,0 tis. Kč 
 

•  položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek se 
navyšuje o                  100,0 tis. Kč 

− jedná se o navýšení prostředků na výdaje související s pandemií covid-19, zejména na 
testování zaměstnanců, nákup respirátorů apod. 

 

Příloha k usnesení ZMO č. 43 ze dne 28. 4. 2021
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V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o       135,0 tis. Kč 
 

•  položka odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) se navyšuje o       360,0 tis. Kč 

− jedná se o přesun prostředků z rozpočtu střediska úklidových prací; městskému obvodu 
byla organizací Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s., nabídnuta spolupráce 
spočívající v čištění veřejných prostranství na území městského obvodu (a zejména úklidu 
odpadků) klienty spolku. Spolupráce byla vyzkoušena a osvědčila se, je proto navrženo 
v ní nadále pokračovat. Do střediska úklidových prací, které se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem zaměstnanců, nebudou aktuálně chybějící zaměstnanci přijímáni a část 
prostředků na platy je proto navrženo přesunout na úhrady výše uvedené organizaci. 

 

•  položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o       125,0 tis. Kč 
 zařazuje se položka sluneční pláž – PD ve výši                  125,0 tis. Kč 

− jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci objednanou v loňském roce 
na základě loňského rozpočtu; původní záměr byl, že projekt bude dokončen a uhrazen  
v r. 2020, což se bohužel nestihlo (mj. z důvodů komplikovaných jednání ohledně využití 
pozemku Povodí Labe). Proto je nutno zařadit akci do letošního rozpočtu. 

 

•  rozpočet střediska úklidových prací se snižuje o       350,0 tis. Kč, 
z toho 
 položka platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. se snižuje o            360,0 tis. Kč 

− odůvodnění viz výše u položky na odpady 
 

 položka materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky se navyšuje o
                           10,0 tis. Kč 

− opět se jedná o navýšení prostředků na pokrytí výdajů souvisejících s pandemií 
 
V části doprava se celkové výdaje snižují o       628,2 tis. Kč 
 

•  položka investice – doprava se snižuje o       628,2 tis. Kč 
 

 položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – podíl MO se navyšuje o           457,0 tis. Kč 
 zařazuje se položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – transfer na MmP ve výši  

  5 085,2 tis. Kč 

− jedná se o hlavní letošní investiční akci, která uspěla s žádostí o dotaci ze SFPI z programu 
Regenerace sídlišť; celková předpokládaná cena dle PD činí 8 624,4 tis. Kč, dotace bude  
3 899,3 tis. Kč a vlastní zdroje 5 085,2 tis. Kč. Tato částka je dle dohody převáděna 
transferem do rozpočtu města. Částka je mírně vyšší, než se předpokládalo při tvorbě 
rozpočtu na rok 2021, jelikož v mezidobí došlo k drobné úpravě projektu na základě 
připomínek OMI MmP, dále již zahrnuje technický dozor, koordinátora BOZP apod.  
Z původně schválené částky byly dodatečné náklady na úpravu PD již uhrazeny,  
a proto se v rozpočtu městského obvodu určitá finanční částka ponechává jak na pokrytí 
této změny PD, tak na případné další drobné výdaje spojené s akcí. V současné době 
připravuje MmP výběrové řízení na dodavatele stavby a následně dojde ke zpřesnění 
částky transferu podle skutečné ceny. 

 
 položka J. Potůčka se navyšuje o             1 800,0 tis. Kč 

− v roce 2020 byla zpracována PD na stavební úpravy ul. J. Potůčka z důvodu koordinace  
a návaznosti na připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a bytového komplexu 
investora CZ Stavební holding; akce zahrnuje rekonstrukci chodníku a stavební úpravy pro 
zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Předpokládaná cena dle PD činí  
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4 300,0 tis. Kč, avšak celou tuto částku nebylo možno při přípravě rozpočtu 2021 pokrýt 
a v příslušné položce je pouze 2 500,0 tis. Kč. Nyní již je možno pokrýt celou 
předpokládanou sumu a akci realizovat v plném rozsahu. 
 

 zařazuje se položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa ve výši               2 200,0 tis. Kč 

− akce byla součástí rozpočtu na rok 2020, ale vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji podílu 
na sdílených daních byla její realizace pozastavena, následně při tvorbě rozpočtu na rok 
2021 byl k dispozici omezený rozsah finančních prostředků, které bylo možno využít na 
investice, a proto se do něj akce nedostala; nyní je možno ji do rozpočtu opět zařadit 

 
V části dotace a dary dochází ke zvýšení celkových výdajů o       5,0 tis. Kč 
 

•  položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o              5,0 tis. Kč 

− přesun prostředků z rezervy místostarosty, který byl dne 8. 2. 2021 schválen usnesením 
rady městského obvodu č. 365  

 
V části kultura se celkové výdaje zvyšují o       5,0 tis. Kč 
 

•  rozpočet knihovny se navyšuje o            5,0 tis. Kč 
 položka materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek se navyšuje o  5,0 tis. Kč 

− i v tomto případě jde o prostředky na pokrytí výdajů souvisejících s pandemií 
 
V části rezervy dochází ke zvýšení o           3 962,2 tis. Kč 

         

•  rezerva místostarosty se snižuje o                          5,0 tis. Kč 

− přesun prostředků do kapitoly dotace a dary, viz výše  
 

•  rezerva rozpočtu se zvyšuje o          3 967,2 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 
 
 
3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto: 
 

Příjmová část rozpočtu se snižuje o  4,3 tis. Kč 
 

•  příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny se snižuje o   13,5 tis. Kč 

− vzhledem ke snížení prostředků na platy ve středisku úklidových prací je snížena  
i předpokládaná výše přídělu do rozpočtu sociálního fondu 

 

•  zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2020 se navyšuje o  9,2 tis. Kč 

− rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu 
k 31. 12. 2020 

 
Výdajová část rozpočtu se snižuje o  4,3 tis. Kč 

 

•  rezerva fondu se snižuje o  4,3 tis. Kč 

− jedná se o snížení ve výši celkových prováděných úprav 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 24 273,9 -1 979,8 22 294,1

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 067,8) (+33 067,8)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 793,9) (-8 793,9)

(RPS Polabiny - ul. Gagarinova - transfer z MmP) - (+3 105,4) (+3 105,4)

(RPS Polabiny - ul. K. Šípka - transfer na MmP) - (-5 085,2) (-5 085,2)

Správní poplatky 120,0 120,0

Místní poplatky 11 900,0 +900,0 12 800,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 500,0 +900,0 2 400,0

 - poplatek za odpady 9 900,0 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 600,0 600,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  37 053,9 -1 079,8 35 974,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 11 700,0 +4 645,3 16 345,3

CELKEM 48 753,9 +3 565,5 52 319,4

SOCIÁLNÍ FOND -545,0 +13,5 -531,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 48 208,9 +3 579,0 51 787,9

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2021

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 1

Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

(po rozpočtovém opatření č. 1)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 066,0 +100,0 15 166,0

Platy zaměstnanců 7 250,0 7 250,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 961,0 2 961,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek 360,0 +100,0 460,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 140,0 140,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 90,0

Ostatní služby 675,0 675,0

 -  příspěvek na stravování (175,0) (175,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 100,0 100,0

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0 70,0

Zabezpečení voleb 600,0 600,0

Stavební úpravy pokladny 500,0 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 699,0 +135,0 15 834,0

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 8 100,0 8 100,0

- zeleň (4 400,0) (4 400,0)

- seč trávníků (3 700,0) (3 700,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 800,0

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0 +360,0 1 960,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 900,0 +125,0 1 025,0

- kontejnerové stání Lidická 365 (200,0) (200,0)

- dětské hřiště Lonkova - slon (300,0) (300,0)

- sluneční pláž - PD - (+125,0) (125,0)

- drobné investice (400,0) (400,0)

Středisko úklidových prací 3 149,0 -350,0 2 799,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 822,0 -360,0 2 462,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 160,0 +10,0 170,0

  - energie (voda, el. energie) 35,0 35,0

  - ostatní služby 112,0 112,0

    - příspěvek na stravování (82,0) (82,0)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0
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27  DOPRAVA 13 033,0 -628,2 12 404,8

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 500,0 2 500,0

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 30,0

Investice - doprava 10 423,0 -628,2 9 794,8

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - podíl MO (4 693,0) (+457,0) (5 150,0)

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - transfer na MmP - (-5 085,2) (-5 085,2)

- Sever - centrum - PD (850,0) (850,0)

- J. Potůčka (2 500,0) (+1 800,0) (4 300,0)

- přechody Okrajová, Sluneční (1 300,0) (1 300,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD (450,0) (450,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - (+2 200,0) (2 200,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (200,0)

33 DOTACE A DARY 240,0 +5,0 245,0

Rezerva na dotace 200,0 200,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0 +5,0 45,0

34 KULTURA 2 437,0 +5,0 2 442,0

Knihovna 1 150,0 +5,0 1 155,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 814,0 814,0

- knihy 120,0 120,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 45,0 +5,0 50,0

- ostatní služby 131,0 131,0

   - příspěvek na stravování (21,0) (21,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (110,0) (110,0)

- opravy a údržba 20,0 20,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 287,0 1 287,0

REZERVY                                                                      1 733,9 +3 962,2 5 696,1

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 -5,0 15,0

Rezerva rozpočtu 1 633,9 +3 967,2 5 601,1

VÝDAJE   CELKEM 48 208,9 +3 579,0 51 787,9
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1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 1

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 545,0 -13,5 531,5

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 175,0 +9,2 184,2

PŘÍJMY CELKEM 720,0 -4,3 715,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0 297,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0 150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0 85,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu 20,0 20,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 166,0 -4,3 161,7

VÝDAJE CELKEM 720,0 -4,3 715,7

(v tis. Kč)

na rok 2021

(po rozpočtovém opatření č. 1)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

Rozpočtové opatření č. 1 - tabulková část Stránka 4 z 4


