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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

z 2. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 26. 11. 2014 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek  Hejný, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Bc. Marta Vitochová, Lubomír Hanzlík 
                   Ing. T. Řezanina, vedoucí odboru ŽPD a M. Boháčková, tajemník 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1.  Jmenování předsedy a členů komise ŠKMS 
2.  Rozpočtové opatření č. 4 
3.  Výplata odměny při skončení funkčního období 
4.  Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2015 
5.  Návrh pravidel SF na rok 2015 
6.  Vnitřní předpis 006 – stravování zaměstnanců 
7.  Stanovení měsíčních odměn členům zastupitelstva, náhrady ušlého výdělku 
8.  Návrh Programu rozvoje na r. 2015 - 2018 
9.  Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015 
10. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 12. 2014 
11. Termíny jednání zastupitelstva a rady městského obvodu v roce 2015          
12. Vyjádření k územnímu řízení 
 
1. Jmenování předsedy a členů komise ŠKMS 
Starosta seznámil členy rady s návrhy volebních stran na členy komise rady pro školství, kulturu, mládež 
a sport. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 11 
Rada městského obvodu jmenuje předsedou komise školské, kultury, mládeže a sportu pana Jiřího 
Srbka a dalšími členy komise Lucii Palečkovou, Jaroslava Zemka, Ing. Ondřeje Nečase, Bc. Radima 
Petružálka, Richarda Urbana, Ing. Martina Mojžíše, PhDr. Štěpánku Rubešovou a Lenku Kutílkovou. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Rozpočtové opatření č. 4 
Členům rady byla podána informace o návrhu rozpočtového opatření č. 4. K předloženému materiálu 
nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 12 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3.  Výplata odměny při skončení funkčního období 
M. Boháčková informovala o možnosti výplaty odměny při skončení funkčního období starosty. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 13 

Rada městského obvodu schvaluje výplatu odměny při skončení funkčního období dne 5. 11. 2014 

starostovi Jiřímu Srbkovi jednorázově s výplatou poměrné části měsíční odměny za měsíc listopad 2014.  

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

4.  Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2015 

M. Boháčková seznámila členy rady s návrhem na stanovení počtu zaměstnanců úřadu a organizačních 

složek městského obvodu. Hlasováno o návrhu: 

Usnesení č. 14  

Rada městského obvodu 

- bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městského  

  obvodu a organizačních složek městského obvodu v roce 2014 a 2015 

- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 

  2015 na 14 /přepočtený počet/ 

- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v r. 2015 na 1,75  

  /přepočtený počet/ 

- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v r. 2015 na 6 /přepočtený 

   počet/ 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

5.  Návrh pravidel SF na rok 2015 

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 

Usnesení č. 15 

Rada městského obvodu projednala návrh pravidel pro použití sociálního fondu na rok 2015  a ukládá 

návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení. 

T: 17. 12. 2014 

Z: M. Boháčková, tajemník 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

6.  Vnitřní předpis 006 – stravování zaměstnanců 

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 

Usnesení č. 16 

Rada městského obvodu projednala a schvaluje novelu vnitřního předpisu č. 006 o stravování 

zaměstnanců za podmínky schválení Pravidel použití sociálního fondu na rok 2015 

zastupitelstvem městského obvodu. 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

7.  Stanovení měsíčních odměn členům zastupitelstva, náhrady ušlého výdělku 

M. Boháčková informovala o možnosti odměňování členů zastupitelstva městského obvodu a seznámila 

členy rady s předloženým návrhem. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 

Usnesení č. 17 

Rada městského obvodu 

- schvaluje měsíční odměnu starostovi městského obvodu Mgr. Radku Hejnému ve výši nároku dle 

ustanovení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, dnem 5. 11. 2014 

- projednala návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu podle shora uvedeného nařízení vlády, přílohy č. 1 a dle vykonávané funkce takto: 
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        °  místostarosta                                                odst.  6 - 7500  +  odst.  8  - 4500   
        °  člen rady                                                         odst.  9 - 1870  +  odst. 13 -  320   
        °  předseda výboru zastupitelstva                odst. 10 - 1500  +  odst. 13 -  280   
        °  člen výboru zastupitelstva                          odst. 11 - 1100  +  odst. 13 -  230   
        °  předseda komise rady                                 odst. 10 - 1350  +  odst. 13 -  280  
        °  člen komise rady                                           odst. 11 -   900  +  odst. 13 -  230  
        °  člen zastupitelstva                                        odst. 12 -   435  +  odst. 13 -  325   
- navrhuje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly a příslušely 

od 1. 1. 2015 a ukládá návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněných členům zastupitelstva 
předložit zastupitelstvu ke schválení 

- projednala návrh na stanovení paušální částky pro rok 2015 ve výši 200 Kč za 1 hodinu jako náhradu 
ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele pro ty zastupitele, kteří nejsou v pracovním 
nebo obdobném poměru, ze kterého by bylo možné uplatnit refundaci mzdy, a ukládá návrh na 
stanovení paušální částky předložit zastupitelstvu ke schválení  

T: 17. 12. 2014 
Z: M. Boháčková, tajemník 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8.  Návrh Programu rozvoje na r. 2015 - 2018 
Staženo. 
 
9.  Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 18 
Rada městského obvodu  

- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 

T: 17.12.2014 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 17. 12. 2014 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 19 

Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II  
dne 17. 12. 2014 takto: 

1. Zpráva starosty 
2. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2014 
3. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
4. Pravidla sociálního fondu na rok 2015 
5. Program rozvoje městského obvodu na r. 2015 - 2018 
6. Rozpočet městského obvodu na rok 2015 
7. Stanovení pracovní skupiny pro novelu jednacího řádu zastupitelstva 
8. Diskuse 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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11. Termíny jednání zastupitelstva a rady městského obvodu v roce 2015          
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 20 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2015 takto: 
rada městského obvodu   
14. 1., 4. 2., 25. 2., 18. 3., 
1. 4., 22. 4., 13. 5., 3. 6., 24. 6., 
15. 7., 5. 8., 26. 8., 16. 9., 
14. 10., 4. 11., 25. 11., 16. 12.                                                   
zastupitelstvo městského obvodu 
25. 2., 15. 4., 24. 6., 23. 9., 16. 12. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina podal informaci k vyjádření k územnímu řízení dvou žádostí. Projednáno bez připomínek.  
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 21 
Rada městského obvodu souhlasí se stavbou „CHEC4C_E_PA_PUYUJ_OK“ (optické propojení mezi ul. 
Studentskou a U Josefa) investora O2 Czech Republic a.s. s následujícími podmínkami: 

• přechod ulice K Cihelně bude proveden řízeným podvrtem,  

• budou respektovány stávající vzrostlé stromy, výkopové práce nesmí narušit kořenový systém 
stromů, 

• veškeré plochy budou po ukončení prací uvedeny do řádného stavu včetně osetí trávy a 
případného obnovení záhonů keřů, 

• doba trvání výkopových prací bude v maximální možné míře zkrácena. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 22 
Rada městského obvodu souhlasí se stavbou „Reko MS Pardubice – Brozanská 76“ investora RWE 
Gasnet, s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 12, 18  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
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MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  4 
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  
čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 
 
 
 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2014 se snižují o  2 388,3 tis. Kč     

− podíl na sdílených daních se snižuje o  2 643,3 tis. Kč 
� zařazuje se transfer na MmP na Předprostor ZŠ Polabiny 2 ve výši  2 643,3 tis. Kč 

− místní poplatky se navyšují o   300,0 tis. Kč 
� poplatek za odpady se navyšuje o  300,0 tis. Kč 

− položka příjmy na zabezpečení voleb se snižuje o  390,0 tis. Kč 

− zařazuje se neinvestiční dotace na zabezpečení voleb komun. ve výši      345,0 tis. Kč 
 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části vnitřní správa se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami 
 

• položka poplatky bance se navyšuje o       5,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 

•  položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o    15,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 

• položka nákup služebního automobilu se snižuje o    20,0 tis. Kč 
   (úprava na skutečnost) 

• položka na zabezpečení voleb se navyšuje o    30,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

− v části doprava se výdaje snižují o 2 643,3 tis. Kč 
 

• položka investice – doprava se snižuje o 2 643,3 tis. Kč  
� zařazuje se transfer na MmP na Předprostor  
       ZŠ Polabiny 2 ve výši 2 643,3 tis. Kč 

              (úprava na skutečnost) 
 

− v části školství, mládež, tělovýchova se výdaje nemění, dochází pouze k zařazení 
příspěvku na vrub rezervy kapitoly 

 

• zařazuje se příspěvek MŠ Brožíkova ve výši     3,0 tis. Kč 
(usnesení RMO č. 721 ze dne 15.10.2014)  

• rezerva kapitoly se snižuje o     3,0 tis. Kč 
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− v části kultura (ostatní) se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami
  

• položka koncerty na Pergole se navyšuje o          5,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 

• položka náklady na Pravobřežní zpravodaj se snižuje o          5,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

− v části rezervy dochází ke zvýšení o      255,0 tis. Kč 
         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o      255,0 tis. Kč 
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)  
 
 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Změny

+/-

Podíl na sdílených daních - DPH 21 549,4 -2 643,3 18 906,1

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (25 028,7) (25 028,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 226,4) (-7 226,4)

(Vnitroblok Brožíkova - transfer z MmP) (800,0) (800,0)

(příjmy z VHP - transfer z MmP) (947,1) (947,1)

(rekonstrukce zálivu MHD - transfer z MmP) (+2 000,0) (2 000,0)

(Předprostor ZŠ Polabiny 2 - transfer na MmP) - (-2 643,3) (-2 643,3)

Správní poplatky 200,0 200,0

 - za VHP 50,0 50,0

 - ostatní 150,0 150,0

Místní poplatky 9 800,0 +300,0 10 100,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 100,0 +300,0 8 400,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 20,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0

Příjmy ostatní 120,0 120,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 390,0 -390,0 0,0

DOTACE

Neinvestiční dotace na zabezpečení voleb do EP 310,0 310,0

Neinvestiční dotace na zabezpečení voleb komunálních - +345,0 345,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  32 809,4 -2 388,3 30 421,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 + fin. vypořádání 2013 12 782,9 12 782,9

CELKEM 45 592,3 -2 388,3 43 204,0

SOCIÁLNÍ FOND -334,2 -334,2

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 45 258,1 -2 388,3 42 869,8

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Rozpočet po 

RO č. 4

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Rozpočet na rok 2014

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 529,0 0,0 10 529,0

Platy zaměstnanců 4 350,0 4 350,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 520,0 1 520,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 10,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 60,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 985,0 1 985,0

Ochranné pomůcky 15,0 15,0

Materiál (vč. odborné literatury) 150,0 150,0

Drobný dlouhod. hmotný majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 150,0 150,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 65,0 65,0

Poplatky bance 80,0 +5,0 85,0

Školení, vzdělávání 60,0 60,0

Ostatní služby 385,0 385,0

 -  příspěvek na stravování (85,0) (85,0)

 -  ost. služby (300,0) (300,0)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 -15,0 55,0

Software 30,0 30,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 109,0 109,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 10,0

Nákup služebního automobilu 300,0 -20,0 280,0

Zabezpečení voleb 700,0 +30,0 730,0
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 410,0 10 410,0

Energie (voda, el. energie) 40,0 40,0

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 300,0 4 300,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (1 800,0) (1 800,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 600,0 1 600,0

Odpady 1 415,0 1 415,0

(náklady na svoz odpadu) (+7 226,4) (7 226,4)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 226,4) -(7 226,4)

- zeleň (95,0) (95,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (230,0)

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 1 300,0

Středisko úklidových prací 1 695,0 1 695,0

  - platy zaměstnanců 1 085,0 1 085,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 390,0 390,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 35,0

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 40,0

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 60,0 60,0

    - příspěvek na stravování (40,0) (40,0)

    - ostatní služby (20,0) (20,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 490,0 -2 643,3 16 846,7

Poradenství, konzultace, studie 50,0 50,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 4 000,0

Investice - doprava 15 440,0 -2 643,3 12 796,7

- IX. soubor progr. regen. - Předprostor ZŠ Polab. 2 - podíl MO (2 840,0) (2 840,0)

- Předprostor ZŠ Polab. 2 - transfer na MmP - (-2 643,3) (-2 643,3)

- Vnitroblok Brožíkova 424-426 (2 600,0) (2 600,0)

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (4 500,0) (4 500,0)

- investice ostatní vč. PD (5 500,0) (5 500,0)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA 325,0 0,0 325,0

Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička 5,0 5,0

Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava 10,0 10,0

Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne 23,6 23,6

Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium 15,0 15,0

Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 45,0 45,0

Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 12,0 12,0

Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 18,0 18,0

Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 20,0

Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra 10,0 10,0

Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015 10,0 10,0

Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 5,0 5,0

Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 5,0 5,0

Příspěvek MŠ Odborářů - den dětí 3,5 3,5

Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZŠ Polabiny I - rozloučení se šk. rokem 5,0 5,0

Příspěvek SK Lvíček - činnost 15,0 15,0

Příspěvek SKV Pardubice Nezlomeni - činnost 2,0 2,0

Příspěvek Gymnáziu Mozartova - předpl. do Státní opery 6,0 6,0

Příspěvek TK Synthesia Pardubice - turistické akce 5,0 5,0

Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark 4,0 4,0

Příspěvek HPM Dance Studio - Světový taneční šampionát 25,0 25,0

Příspěvek Klubu kin-ballu - pronájmy tělocvičny 10,0 10,0

Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy 20,0 20,0

Příspěvek ZŠ Polabiny I - ohňostroj na závěr roku 5,0 5,0

Příspěvek MŠ Brožíkova - Oslavy svátku sv. Martina - +3,0 3,0

Rezerva na příspěvky 25,9 -3,0 22,9

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 633,0 0,0 1 633,0

Knihovna 836,0 836,0

- platy zaměstnanců 270,0 270,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 136,0 136,0

- ochranné pomůcky 3,0 3,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 110,0 110,0

- další materiál 15,0 15,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 60,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 13,0 13,0

- ostatní služby 50,0 50,0

   - příspěvek na stravování (10,0) (10,0)

   - ostatní služby (40,0) (40,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 34,0 +5,0 39,0

Staročeská pouť 260,0 260,0
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Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 22,0 22,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 100,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 70,0 -5,0 65,0

Životní jubilea občanů – dárky 131,0 131,0

Příspěvek IFAS - IFAS 2014 20,0 20,0

Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hud. jaro 2014 10,0 10,0

Příspěvek VUS Pce - činnost 15,0 15,0

Příspěvek Doli klubu - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014 10,0 10,0

Příspěvek sbor. Pernštýn-Ludmila-Suk - fest. pěv. sborů 7,0 7,0

Příspěvek V. Mazalovi - Oblaka Fest 10,0 10,0

Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hud. jaro 2015 8,0 8,0

Rezerva na příspěvky 0,0 0,0

REZERVY                                                                      2 871,1 +255,0 3 126,1

Rezerva rady městského obvodu 18,0 18,0

Rezerva starosty 0,0 0,0

Rezerva místostarosty 0,0 0,0

Rezerva rozpočtu 2 853,1 +255,0 3 108,1

VÝDAJE   CELKEM 45 258,1 -2 388,3 42 869,8
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1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 4

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních

prostředků na platy a odměny
334,2 334,2

Zůstatek účtu k 31.12.2013 34,0 34,0

PŘÍJMY CELKEM 368,2 368,2

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 158,0 158,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 115,0 115,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 3,0 3,0

Rezerva fondu 50,2 50,2

VÝDAJE CELKEM 368,2 368,2

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2014
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 18 909,5

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2)

Správní poplatky 180,0

Místní poplatky 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0

Přijaté sankční platby 70,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0

Příjmy ostatní 40,0

Příjmy knihovna 50,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  29 569,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 8 100,0

CELKEM 37 669,5

SOCIÁLNÍ FOND -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 37 337,2

Návrh rozpočtu MO Pardubice II

na rok 2015

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Návrh rozpočtu
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 264,0

Platy zaměstnanců 4 550,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0

Pohonné hmoty 20,0

Služby pošt 300,0

Služby telekomunikací 50,0

Poplatky bance 85,0

Školení, vzdělávání 70,0

Ostatní služby 340,0

 -  příspěvek na stravování (95,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0)

Opravy a udržování ÚMO 70,0

Cestovné 20,0

Pohoštění 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 278,0

Energie (voda, el. energie) 40,0

Poradenství, konzultace, studie       60,0

Péče o zeleň 4 300,0

- zeleň (2 500,0)

- seč trávníků (1 800,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0

Odpady 1 415,0

- zeleň (95,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0)

- komunální odpad (1 090,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0

Středisko úklidových prací 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0

  - ochranné pomůcky 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0

  - služby telekomunikací 5,0

  - ostatní služby 51,0

    - příspěvek na stravování (41,0)

    - ostatní služby (10,0)
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  - opravy a udržování 20,0

27  DOPRAVA 14 250,0

Poradenství, konzultace, studie 50,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0

Investice - doprava 10 200,0

- X. soubor programu regenerace (5 500,0)

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 200,0)

- investice ostatní vč. PD (2 500,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 265,0

Rezerva na příspěvky 200,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 65,0

34 KULTURA 1 674,0

Knihovna 894,0

- platy zaměstnanců 385,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0

- knihy 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0

- poštovné 4,0

- služby telekomunikací 12,0

- ostatní služby 48,0

   - příspěvek na stravování (14,0)

   - ostatní služby (34,0)

- opravy a udržování 10,0

- akce knihovny 15,0

Koncerty na Pergole 65,0

Staročeská pouť 250,0

Vánoční akce 80,0

Masopust 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0

Rezerva na příspěvky 100,0

REZERVY                                                                      1 606,2

Rezerva rady městského obvodu 40,0

Rezerva starosty 40,0

Rezerva místostarosty 20,0

Rezerva rozpočtu 1 506,2

VÝDAJE   CELKEM 37 337,2
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1. Příjmová část Návrh rozpočtu

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014 40,0

PŘÍJMY CELKEM 372,3

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0

Rezerva fondu 18,3

VÝDAJE CELKEM 372,3

na rok 2015

(v tis. Kč)

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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Městský obvod Pardubice II                

               

Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 

 

 

 

 

R o z p o č t o v é   p r o v i z o r i u m 
 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vyhlašuje na období od 1.1.2015 do schválení rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice II na rok 2015 rozpočtové provizorium a současně stanovuje v souladu 

s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, následující pravidla a podmínky. 

 

A. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho 

schválení, nedochází k žádnému omezení. 

 

B. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho 

schválení. 

 

Pro výdaje se v období rozpočtového provizoria stanovují podmínky takto: 

 

1. Výdaje na provoz úřadu městského obvodu a zabezpečení financování ostatních oblastí lze 

uskutečnit s tímto omezením: 

- nákupy materiálu jsou povoleny v nezbytně nutném rozsahu 

- úhrady faktur do výše odpovídající smluvním závazkům 

- opravy a udržování pouze v nezbytně nutných případech 

- zálohy na energie a služby se hradí dle harmonogramů stanovených dodavatelskými  

   organizacemi 

- úhrady za činnosti v oblasti životního prostředí do výše odpovídající uzavřeným smlouvám  

   (péče o veřejná prostranství, likvidace odpadů apod.) 

- nákup věcných darů souvisejících se životními výročími starších občanů pouze pro uvedené  

   období 

- úpravy platů zaměstnanců je možné provést pouze dle nároků vyplývajících z ustanovení  

   zákoníku práce a navazujících nařízení vlády 

- výdaje v souvislosti s financováním zřízených organizačních složek jsou povoleny v nezbytně  

   nutném rozsahu 

 

2. Výjimky pro výdaje podléhají schválení radou městského obvodu. 

 

 

 

 

Vyhlášeno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 17.12.2014, usnesení č. ........ 

 
 

 




