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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 22. 9. 2021 v 17.00 hodin 

v salónku restaurace Na Palubě, ul. J. Tomana čp.277, Pardubice 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Lenka Kutílková, Ing. Gabriela 
Křížková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. 
Pavol Škuliga (17.06h.), Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 

Omluveni: Ing. David Roček, Mgr. Kateřina Kosová 
 
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 7. 9. 2021 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva odeslána 
emailem členům zastupitelstva a dne 14. 9. 2021 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva pro 
veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva Mgr. Kateřinu Kosovou a Milana 
Drahoše, aby se vyjádřili k zápisu. Mgr. Kateřina Kosová zápis podepsala a Milan Drahoš 
prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Nikdo další ze zastupitelů neměl 
k zápisu připomínky. 
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. František Polák 
 
Výsledek hlasování:  Pro     12      proti      0    zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. František Weisbauer, Adéla Zdráhalová 
 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2021 
3. Změna sociálního fondu 
4. Poskytnutí peněžitého daru 
5. Rozpočtové opatření č. 5 
6. Informativní zpráva o investičních akcích 
7. Diskuse 
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O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro   12     proti 0       zdržel se 0   
 
1.Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
V rámci rozpravy se starosta dotázal Mgr. Metelky, zda má informace o bikeparku v Lonkově 
ulici. Mgr. Metelka odpověděl, že byl pouze založen spolek. Další kroky, jako je žádost o 
výpůjčku pozemku a jednání se stavebním úřadem dosud neproběhlo. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2021 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o vyhodnocení 
hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2021 na vědomí. 
 
3. Změna sociálního fondu 
Zprávu přednesla tajemnice Mgr. Benešovská. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 49 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schvaluje novelu vnitřního předpisu č. 016 
Sociální fond a novelu Pravidel použití sociálního fondu v rozsahu příloh k tomuto usnesení. 
 
Výsledek hlasování:                                                        Pro     13      proti   0           zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí peněžitého daru  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 50 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.100.000,- Kč obci Staré Hradiště jako 

příspěvek na vybudování veřejného osvětlení u silnice Hradecké na Fáblovce s tím, že 
položka VO Fáblovka – příspěvek obci Staré Hradiště ve výši 1.100.000,- Kč bude zařazena 
do rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2021 v rámci rozpočtového opatření 
č. 5, 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
 
Výsledek hlasování:                                                       Pro 13 proti 0 zdržel se 0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 5 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 51 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 5 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro     13      proti  0            zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Informativní zpráva o investičních akcích 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Přihlásila se PhDr. Rubešová a měla dotaz k akci Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa ohledně účelu 
dlážděných zálivů u nového chodníku. Starosta odpověděl, že na nich budou lavičky. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu o investičních akcích na vědomí. 
 
7. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi. 
V rámci diskuse starosta všechny přítomné pozval na XXI. Staročeskou polabinskou pouť, která 
se koná v sobotu 25. září 2021 v parku Jiřího Srbka, a informoval o jejím programu. Rovněž 
upozornil, že v předvečer pouti se bude v parku promítat pohádka Princezna zakletá v čase. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:35 hod. 
 
Přílohy k usnesení č. 49,50,51 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
Ing. František Weisbauer Adéla Zdráhalová 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23.9.2021 
Zapsala: Ilona Řezaninová 



                                                                   Příloha č.1 k usnesení ZMO č. 49 ze dne 22.9.2021 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
 

 
 

Vnitřní předpis č. 016 
 

SOCIÁLNÍ FOND 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

Čl. l 
 

Tímto vnitřním předpisem se upravují podmínky tvorby a používání sociálního fondu (dále jen fond) 
v rámci městského obvodu Pardubice II (dále jen městský obvod). Fond je vytvořen zaměstnavatelem 
a slouží k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců. Pro fond je zřízen samostatný bankovní účet. 
  

Čl. 2 
 

Zaměstnancem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí zaměstnanec v pracovním poměru 
zařazený do organizační struktury Úřadu městského obvodu Pardubice II a do organizačních složek 
městského obvodu a dále uvolněný člen zastupitelstva městského obvodu.  
 

II. 
Tvorba fondu 

Čl. 3 
Příděl do fondu je tvořen prostřednictvím finančních prostředků ve výši 6,5 % z objemu skutečně 

vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, ze zaměstnavatelem vyplacených náhrad platů 
za pracovní neschopnost zaměstnanců a z odměny uvolněného člena zastupitelstva městského 
obvodu. Převod těchto prostředků je realizován měsíčně. 

 
Čl. 4 

 
Zdrojovou část rozpočtu fondu tvoří 

- stanovený příděl z rozpočtu městského obvodu 
- příjmy z úroků z běžného účtu, kde jsou finanční prostředky uloženy 
- zůstatek fondu z předchozího roku 

Výdajovou část rozpočtu fondu tvoří 
- výdaje finančních prostředků na jednotlivé druhy použití včetně souvisejících výdajů 

(poplatky apod.) 
- výdaje spojené s vedením běžného účtu, kde jsou finanční prostředky uloženy 

 
 

Čl. 5 
 

Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví městského obvodu. Evidenci v účetnictví a finanční 
operace provádí odbor ekonomický úřadu městského obvodu. 
Nevyčerpané finanční prostředky fondu se nevracejí do rozpočtu městského obvodu, ale jsou 
součástí tvorby fondu na následující rok. 



O čerpání finančních prostředků z fondu rozhoduje tajemník úřadu městského obvodu, resp. sleduje 
splnění podmínek poskytnutí finančních prostředků fondu. 

 
III. 

Použití fondu 
Čl. 6 

 
Finanční prostředky fondu je možno všeobecně použít na 

- poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců 
- poskytování půjček na bytové účely 
- pořízení hmotného majetku, který slouží ke kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců 
- příspěvky na rekreaci 
- příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport 
- sociální výpomoci 
- příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 
- příspěvek na penzijní připojištění 
- příspěvek na ozdravný program 
- příspěvek na vzdělávání 
- dary při pracovních a životních výročích, příp. další. 

 
 

Čl. 7 
 

Jednotlivé druhy použití finančních prostředků fondu jsou stanoveny v Pravidlech použití sociálního 
fondu (dále jen pravidla) s ohledem na objem finančních prostředků fondu a na podmínky sociálních 
potřeb zaměstnanců.  
Pravidla navrhuje tajemník úřadu městského obvodu a schvaluje zastupitelstvo městského obvodu. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 8 
 

Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 9. 2021 usnesením 
č. 49, účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2022. Dnem nabytí účinnosti je zároveň zrušen vnitřní předpis 
č. 016 Sociální fond schválený dne 14. 12. 2016. 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Radek Hejný 
 starosta 

 



                                                                       

                                                                  Příloha č.2 k usnesení ZMO č. 49 ze dne 22.9.2021 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
 

 

Pravidla použití sociálního fondu  
 

V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, v platném znění (dále jen 

vnitřní předpis) se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu na: 

- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců  

- poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců 

- poskytování příspěvku na volnočasové aktivity 

- poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu  

 

1. Příspěvek na stravování  

Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek 

v hodnotě 130 Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům zařazeným 

do úřadu městského obvodu, do organizačních složek městského obvodu a uvolněnému 

členu zastupitelstva poskytnut příspěvek ve výši 50 Kč na jednu stravenku. 

Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím platebních karet, které jsou dobíjeny 

měsíčně podle skutečného nároku jednotlivých zaměstnanců za odpracované dny, nebo  

v podobě papírových stravenek, opět podle skutečného nároku. Podmínky, za kterých se 

stravenky poskytují, a forma, v níž se příspěvek na stravování poskytuje, upravuje vnitřní 

předpis městského obvodu.  

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu. 

 

2. Příspěvek na reprezentaci 

Příspěvek je poskytován zaměstnancům (kromě zaměstnanců Střediska úklidových prací MO 

Pardubice II) a uvolněnému členu zastupitelstva. Příspěvek se poskytuje ve výši: 4 000 Kč/ 

pololetí/osobu. 

Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci 

minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec 

- čerpal dovolenou 

- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek                 

- nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek 

- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele 

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve 

výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad.  

Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek, při kratším pracovním úvazku 

se poměrně krátí.  

 

3. Příspěvek na volnočasové aktivity 

Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 vnitřního předpisu na účely uvedené 

v čl. 7, konkrétně na 

- ozdravný program 

- kulturu, tělovýchovu a sport 

- rekreaci 

- vzdělávání 

Příspěvek je poskytován prostřednictvím platební karty, kterou lze použít pouze na vymezené 

účely (při použití karty musí být splněny podmínky dané ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Příspěvek je stanoven ve výši 250 Kč na 



jeden měsíc, resp. 750 Kč na čtvrtletí, a osobu, zaměstnancům je poskytován 1x za čtvrtletí, a 

to dobitím karty. 

Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za dobití jednotlivých 

karet zaměstnanců z účtu sociálního fondu. 

Příspěvek se neposkytne, pokud bude pracovní poměr se zaměstnancem zrušen ve zkušební 

době. Pokud pracovní poměr trvá po uplynutí zkušební doby, bude pořízena platebních karta 

včetně nabití i za měsíce zkušební doby zpětně.  

 

 4.    Poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu 

a) Peněžitý dar při pracovním výročí se poskytne zaměstnanci při dovršení pracovního 

poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – městskému obvodu Pardubice II poprvé 

za 10 let a následně za každých 5 let za podmínky, že zaměstnanec není v termínu 

splnění podmínky doby zaměstnání ve výpovědní lhůtě nebo nemá dohodnut termín 

skončení pracovního poměru dohodou. 

b) Peněžitý dar při životním výročí se poskytne při dovršení 50 let věku a následně za 

každých 5 let 

c) Peněžitý dar se poskytne při prvním odchodu do důchodu po vzniku nároku na jeho 

přiznání (invalidní, starobní) 

Peněžité dary uvedené v bodě a), b) a c) se poskytnou ve výši 5 000 Kč a budou vypláceny 

s výplatou platu za měsíc, ve kterém byly podmínky poskytnutí peněžitého daru splněny. 

 

Pravidla použití sociálního fondu byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 9. 2021 

usnesením č. 49 a jsou účinná od 1. 1. 2022. Současně se dnem nabytí účinnosti ruší pravidla použití 

sociálního fondu ze dne 16. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Radek Hejný 

starosta        



                                                               

                                                            Příloha k usnesení ZMO č. 50 ze dne 22.9.2021 

 

Strana 1 (celkem 2)  

 Smlouva o poskytnutí finančního daru  
uzavřená podle ustanovení § 2055 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
  
 

Smluvní strany 
 
Dárce:      Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
se sídlem:   Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ:      00274046 
bankovní spojení:   Komerční banka Pardubice 
číslo účtu:     xxx 
zastoupen:  Mgr. Bc. Radek Hejný - starosta 
(dále jen „dárce“) na straně jedné 
 
 
Obdarovaný:  Obec Staré Hradiště 
IČ:                     00274305 
DIČ:    CZ00274305 
bankovní spojení:  ČS a.s. 
číslo účtu:   xxx 
zastoupen:      Ing. Miroslav Čepčář - starosta 
(dále jen „obdarovaný“) na straně druhé 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném 
znění, je poskytnutí finančního daru z rozpočtových prostředků městského obvodu 
Pardubice II určených na vybudování veřejného osvětlení silnice Hradecká na Fáblovce 
v úseku od budoucí křižovatky se severovýchodním obchvatem do Starého Hradiště. 
 

Článek II. 
Výše poskytovaného daru 

Finanční dar na realizaci předmětu specifikovaného v čl. I. smlouvy, se poskytuje ve výši 
1.100.000,- Kč (slovy: jeden milion sto tisíc korun českých), a dárce ho uhradí na účet 
obdarovaného do 30 dnů od účinnosti smlouvy. Obdarovaný po obdržení daru prohlašuje, 
že dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. 
 

Článek III. 
Povinnosti obdarovaného 

Obdarovaný se zavazuje: 
a) použít finanční dar co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy 

specifikovaném v čl. I.; v případě, že by obdarovaný použil dar v rozporu s předmětem 
této smlouvy, má dárce právo požadovat vrácení daru, 

b) oznámit neprodleně dárci změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě. 
  



Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Obdarovaný prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančního daru dle této smlouvy, 
bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný 
souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu 
z této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dárce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy dárce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, 
že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že 
smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

7. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 
zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje 
obdarovaný svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. dárcem. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou a je poskytnut dobrovolně.  

8. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Právní jednání bylo projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II dne 22. 9. 2021 (usnesení č.50) a Zastupitelstva obce Staré 
Hradiště dne XX. XX 2021 (usnesení č.xxx). 

 
 
V …………….. dne …………..          V ……………… dne ……………. 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………..                     ...................................................... 
                  za dárce                                                              za obdarovaného 
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
 

Rozpočtové opatření č. 5 
 
 

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 550/2000 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: 

 
 

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o            116,6 tis. Kč  
    

I. Příjmy se navyšují o         120,0 tis. Kč 
 
Daňové příjmy se zvyšují o        110,0 tis. Kč 
 

•  položka správní poplatky se snižuje o          40,0 tis. Kč 

− podle dosavadního plnění nebude položka zřejmě naplněna v očekávané výši, je proto 
navrženo její snížení 

•  položka místní poplatky se zvyšuje o        150,0 tis. Kč 

 poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o         150,0 tis. Kč 

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

Nedaňové příjmy se zvyšují o          10,0 tis. Kč 
 

•  položka příjmy ostatní se navyšuje o          10,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení položky 
 

II. Konsolidace se snižuje o  3,4 tis. Kč 
 

•  Sociální fond se snižuje o  3,4 tis. Kč 
 příděl do sociálního fondu se snižuje o  3,4 tis. Kč 

− v souvislosti se snížením prostředků na platy zaměstnanců ve středisku úklidových prací 
je snížen také příděl do sociálního fondu  

 
 
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 116,6 tis. Kč 

 
V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o    45,0 tis. Kč 
 

•  položka odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) se navyšuje o        110,0 tis. Kč 

− před několika lety byla upravena formulace ve statutu města – původně městské obvody 
zajišťovaly úklid veř. prostranství ve vzdálenosti 1 m od stanovišť kontejnerů, nyní se ve 
statutu hovoří pouze o prostoru mimo tato stanoviště; odpad větších rozměrů odložený 

            Příloha k usnesení ZMO č. 51 ze dne 22.9.2021
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těsně u ohrádek přesto donedávna svážely SmP na náklady města, ale v průběhu 
letošního roku byla tato činnost ze strany města definitivně ukončena. Aby byla zajištěna 
kontinuita v úklidu veř. prostranství, je nutno navýšit položku odpadů o cca 20,0 tis. Kč. 
Úklid bude prováděn stejným způsobem jako dříve (svoz speciálními vozidly SmP), ale 
fakturován bude MO. Zbývajících 90,0 tis. Kč je na položku přesunuto z položky platy 
zaměstnanců atd. z rozpočtu střediska úklidových prací na zajištění úklidu odpadků 
v rámci obvodu, který provádí Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s. Nejedná se 
o navýšení ceny za spolupráci, ale o úpravu na stávající stav. 

 

•  položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o   25,0 tis. Kč 
 položka sluneční pláž – PD se navyšuje o    25,0 tis. Kč 

− zpracovaný projekt byl předjednán s Povodím Labe jakožto vlastníkem pozemku; tento 
podnik následně ve svém oficiálním vyjádření vyslovil řadu připomínek, které si vyžádaly 
další kolo jednání, výsledkem je potřeba částečného přepracování projektu. Dodatečné 
úpravy jsou odhadovány na uvedených 25 tis. Kč. 

 

•  rozpočet střediska úklidových prací (SÚP) se snižuje o   90,0 tis. Kč, 
z toho 
 položka platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. se snižuje o   90,0 tis. Kč 

− přesun výše do položky na odpady 
 
V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami: 
 

•  výše položky investice – doprava se nemění, dochází k přesunu prostředků mezi jednotlivými 
akcemi 
 položka J. Potůčka se snižuje o 900,0 tis. Kč 
 položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa se snižuje o 200,0 tis. Kč 
 zařazuje se položka VO Fáblovka – příspěvek obci Staré Hradiště ve výši   1 100,0 tis. Kč 

− na základě závěrů diskuse, která se uskutečnila na červnovém zasedání ZMO k bodu 
týkajícímu se investičních akcí, se do rozpočtu navrhuje zařazení položky VO Fáblovka – 
příspěvek obci Staré Hradiště. Jedná se o veřejné osvětlení silnice Hradecká v úseku od 
budoucí křižovatky se severovýchodním obchvatem do Starého Hradiště. Projektovou 
dokumentaci připravilo Staré Hradiště a podle ní měla být celková předpokládaná cena 
2,2 mil. Kč. Navržený příspěvek tvoří polovinu této částky, tj. 1,1 mil. Kč, a je kryt úsporami 
na akcích Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa a J. Potůčka. Na základě výběrového řízení, které 
uskutečnilo Staré Hradiště, bude nakonec akce dražší (2,4 mil. Kč), avšak se Starým 
Hradištěm bylo dohodnuto, že podíl obvodu se už navyšovat nebude. Příspěvek bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, kterou projednala RMO a která je předmětem 
samostatného bodu dnešního jednání ZMO. 

 
V části sociální fond se celkové výdaje snižují o   3,4 tis. Kč 
 

•  prostředky na použití sociálního fondu se snižují o   3,4 tis. Kč 

− jedná se o snížení prostředků sociálního fondu v souvislosti se snížením prostředků na 
platy zaměstnanců SÚP, snížení bude na vrub rezervy fondu 

 
V části rezervy dochází ke zvýšení o    78,4 tis. Kč 

         

•  rezerva rozpočtu se zvyšuje o   78,4 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji 
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V části konsolidace dochází ke snížení o  3,4 tis. Kč 
 

•  sociální fond se snižuje o  3,4 tis. Kč 
 příděl do sociálního fondu se snižuje o   3,4 tis. Kč 

− jak je výše uvedeno, jde o snížení přídělu v souvislosti s úpravou položky na platy 
zaměstnanců SÚP 

 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 5

I. PŘÍJMY 47 032,8 +120,0 47 152,8

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 46 187,8 +110,0 46 297,8

Podíl na sdílených daních - DPH 33 067,8 33 067,8

Správní poplatky 120,0 -40,0 80,0

Místní poplatky 13 000,0 +150,0 13 150,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 600,0 +150,0 2 750,0

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 845,0 +10,0 855,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 40,0 +10,0 50,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 600,0 600,0

Přijaté dary na pouť 55,0 55,0

II. KONSOLIDACE 4 173,6 -3,4 4 170,2

Převody z rozpočtu města 3 642,1 3 642,1

RPS Polabiny - ul. Gagarinova 3 105,4 3 105,4

Finanční vypořádání s městem za rok 2020 536,7 536,7

Sociální fond 531,5 -3,4 528,1

Příděl do sociálního fondu 531,5 -3,4 528,1

PŘÍJMY CELKEM 51 206,4 +116,6 51 323,0

III. FINANCOVÁNÍ 16 529,5 16 529,5

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 16 345,3 16 345,3

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020 184,2 184,2

ZDROJE CELKEM 67 735,9 +116,6 67 852,5

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

po rozpočtovém opatření č. 5
v tis. Kč
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B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 5

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 166,0 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 460,0 460,0

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 a místního referenda 600,0 600,0

Stavební úpravy pokladny 500,0 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 974,0 +45,0 16 019,0

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.) 1 960,0 +110,0 2 070,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 165,0 +25,0 1 190,0

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

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

- sluneční pláž - PD (125,0) (+25,0) (150,0)

- drobné investice (540,0) (540,0)

Středisko úklidových prací 2 799,0 -90,0 2 709,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 462,0 -90,0 2 372,0

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

  - 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 12 264,8 0,0 12 264,8

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 9 654,8 0,0 9 654,8

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka (64,8) (64,8)

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

- J. Potůčka (4 300,0) (-900,0) (3 400,0)

- přechody Okrajová, Sluneční (960,0) (960,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

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

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 200,0) (-200,0) (2 000,0)

- investice ostatní vč. PD (400,0) (400,0)

- VO Fáblovka - příspěvek obci Staré Hradiště - (+1 100,0) (1 100,0)

33 DOTACE A DARY 345,0 345,0

Rezerva na dotace 75,7 75,7

- dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj 20,9 20,9

- dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021 9,8 9,8

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu 10,0 10,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost 27,3 27,3

- dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz 41,3 41,3

- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů 9,0 9,0

- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu 6,0 6,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

Peněžitý dar Moravské Nové Vsi 100,0 100,0

34 KULTURA 2 507,0 2 507,0

Knihovna 1 165,0 1 165,0

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

- knihy 120,0 120,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 60,0 60,0

- 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...) 1 342,0 1 342,0

SOCIÁLNÍ FOND 715,7 -3,4 712,3

Použití sociálního fondu 715,7 -3,4 712,3
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REZERVY                                                                      6 352,8 +78,4 6 431,2

Rezerva rady městského obvodu 10,0 10,0

Rezerva starosty 10,0 10,0

Rezerva místostarosty 5,0 5,0

Rezerva rozpočtu 6 327,8 +78,4 6 406,2

CELKEM 53 325,3 +120,0 53 445,3

KONSOLIDACE 14 410,6 -3,4 14 407,2

Převody do rozpočtu města 13 879,1 13 879,1

Náklady na svoz odpadu 8 793,9 8 793,9

RPS Polabiny - ul. Karla Šípka 5 085,2 5 085,2

Sociální fond 531,5 -3,4 528,1

Příděl do sociálního fondu 531,5 -3,4 528,1

VÝDAJE CELKEM 67 735,9 +116,6 67 852,5

1. Zdrojová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 5

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 531,5 -3,4 528,1

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 184,2 184,2

ZDROJE CELKEM 715,7 -3,4 712,3

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 161,7 -3,4 158,3

VÝDAJE CELKEM 715,7 -3,4 712,3

(REKAPITULACE)

po rozpočtovém opatření č. 5
v tis. Kč

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021
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