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

Zápis
ze 46. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 3. 2017
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová
/od 16:50 hodin/
Mgr. Jan Matějek, předseda komise rady ŠKMS – ke zprávě č. 6
M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina – vedoucí OŽPD
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy
rady s programem jednání.
Program:
1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2017
2. Inventarizační zpráva
3. Odpisový plán na rok 2017
4. Napojení jízdenkového automatu na hodiny v ul. kpt. Bartoše
5. Poskytnutí peněžitých darů
6. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2017
7. Rozpočtové opatření č. 2
8. Kontrola plnění usnesení rady městského obvodu k 15. 3. 2017
9. Vyjádření k územnímu řízení
10. Smlouvy
11. Hřiště Valčíkova
12. Žádosti – nakládání s pozemky
13. Diskuse
Zprávy byly projednány v pořadí 6, 1 – 12.
6. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2017
Předkladatel zprávy Mgr. Jan Matějek, předseda komise ŠKMS, seznámil členy komise s průběhem
vyhodnocení podaných žádostí o dotace podle vyhlášených podmínek pro poskytování dotací v r. 2017.
Poté byly projednány jednotlivé návrhy a doporučení komise k poskytnutí dotací. Členové rady doplnili
do přílohy č. 1 u pořadového čísla 11 dotaci ve výši 3000 Kč a zvýšili výši dotace u pořadového čísla 14
na částku 5000 Kč.
Současně byl projednán vzor návrhu smlouvy pro poskytování dotací, dle tohoto vzoru budou
zpracovány smlouvy na jednotlivé dotace. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 476
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí dotací dle Podmínek pro předložení žádostí o dotaci z rozpočtu MO
Pardubice II na rok 2017, schválených zastupitelstvem městského obvodu dne 14. 12. 2016
usnesením č. 70, v rozsahu přílohy č. 1 tohoto usnesení
- schvaluje vzorovou smlouvu na poskytnutí dotace v rozsahu přílohy č. 2 tohoto usnesení
- ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením
T: 15. 3. 2017
Z: M. Boháčková, tajemník
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 4 proti 0 zdržel se 0

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2017
Starosta vyzval členy rady ke sdělení dotazů k předloženému materiálu. Konstatováno, že příjmy i
výdaje odpovídají období roku. Připomínky vzneseny nebyly.
Zpráva byla vzata na vědomí.
2. Inventarizační zpráva
Zpráva byla projednána bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 477
Rada městského obvodu projednala a schvaluje předloženou inventarizační zprávu k provedené
inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31. 12. 2016
Výsledek hlasování:
pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Odpisový plán na rok 2017
M. Boháčková informovala o povinnosti městského obvodu sestavit odpisový plán. Jedná se o
každoroční materiál a o jeho schválení. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 478
Rada městského obvodu schvaluje odpisový plán v rozsahu přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Napojení jízdenkového automatu na hodiny v ul. kpt. Bartoše
Starosta informoval členy rady o podané žádosti DpmP na připojení na el. energii k hodinám
provozovaným městským obvodem v ul. kpt. Bartoše a návrhu na úhradu stanovením paušální částky.
Po zodpovězení dotazů bylo hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 479
Rada městského obvodu
- souhlasí s napojením jízdenkového automatu Dopravního podniku města Pardubic a.s. umístěného
vedle přístřešku u zastávky MHD v ul. kpt. Bartoše ve směru k nádraží na hodiny provozované
městským obvodem
- souhlasí se stanovením náhrady za spotřebovanou el. energii ve výši roční paušální částky 1900 Kč
(k částce bude připočtena DPH ve výši dané zákonem), úhrada bude probíhat 1x ročně na základě
vystavené faktury; v případě odběru el. energie pouze po část roku, bude paušální náhrada
poměrně krácena
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5. Poskytnutí peněžitých darů
Členové rady projednali návrh starosty i místostarosty na poskytnutí peněžitých darů bez připomínek.
Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 480
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Oblastní pobočce SONS /IČ 65399447/,
Bělehradská 384, Pardubice, z rezervy místostarosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na
rok 2017 (přesun z rezervy místostarosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského
obvodu na rok 2017 rozpočtovým opatřením č. 2)
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 481
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů
Pardubice – Polabiny /IČ 02226260/, Poděbradská 94, Pardubice, z položky dary v rozpočtu
městského obvodu Pardubice II na rok 2017
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Rozpočtové opatření č. 2
Starosta vyzval členy rady k dotazům k předloženému návrhu rozpočtového opatření č. 2. Projednáno
bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 482
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v rozsahu přílohy k tomuto
usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Kontrola plnění usnesení rady městského obvodu k 15. 3. 2017
Zpráva byla projednána bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 483
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje přijatá
usnesení rady městského obvodu
- vypustit z evidence
splněná:
394, 410, 421, 427, 430, 463, 468
bez úkolu:
429, 431-462, 464-467, 469-475
- ponechat v evidenci
úkol trvá:
-Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
9. Vyjádření k územnímu řízení
K jednotlivým požadavkům na vyjádření k územnímu řízení podal informace Ing. Řezanina. Hlasováno o
návrzích:
Usnesení č. 484
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se změnou stavby před dokončením akce „Výrobní a
skladovací hala – Fáblovka II“ dle projektové dokumentace ve stupni DPS zpracované xxx v 01/2017,
investor Fáblovka reality s.r.o.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 485
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se změnou stavby skladu „Přístavba expediční části“ dle
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované xxx 01/2017, investor
JIP majetková s.r.o.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 486
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Zateplení bytového domu stavba č.p. 101,
102 a 103, Družstevní ul., Pardubice – Polabiny“ dle projektové dokumentace pro stavební povolení a
územní řízení zpracované společností SOLOrevit s.r.o. ve 12/2016, investor Společenství vlastníků
jednotek domu čp. 101, 102, 103 Družstevní ul., Pardubice.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 487
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se změnou stavby „Polyfunkční objekt, K Rozvodně 155,
Pardubice“ dle projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracované společností
Atelier Novotná s.r.o. v 06/2016, investor xxx.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 1 zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
10. Smlouvy
Ing. Řezanina informoval členy rady o důvodech změny dodavatele realizace akce „Psí park“.
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 488
Rada městského obvodu Pardubice II ruší své usnesení č. 405 ze dne 2. 11. 2016 a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na realizaci akce „Psí park - Polabiny točna“ se společností Elbeenetting s.r.o. v ceně
211.604,13 Kč bez DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
11. Hřiště Valčíkova
Na návrh předkladatele zprávy staženo.
12. Žádosti – nakládání s pozemky
Ing. Řezanina seznámil členy rady se žádostí o prodej pozemku, upřesnil lokalitu a místo v ul.
Ohrazenická. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 489
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost xxx o prodej části p.p.č. 3677/1 o výměře cca
74 m2 k.ú. Pardubice za účelem stavby schodiště a výtahu v rámci přístavby 1. nadzemního podlaží
objektu na st.p.č. 5254 k.ú. Pardubice a pro údržbu a provozování objektu a za podmínky odsouhlasení
přístavby OHA MmP souhlasí s nájmem pozemku a prodejem po kolaudaci přístavby.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
13. Diskuse
M. Vitochová požádala o řešení stavby domu v ul. Gagarinova /u „domečků“/, občané z této lokality si
na stav dlouhotrvající stavby stěžují. Starosta informoval o jednáních s majitelem p. xxx, dán příslib o
dokončení, ale budova je stále rozestavěná. Starosta bude opět kontaktovat majitele a žádat vyjádření.
Zvažována bude i sankce za narušování vzhledu obce.

Přílohy k usnesení č. 476, 478, 480, 481, 482
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Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

…………………………………………………………………….
místostarosta

..…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 16. 3. 2017
Zapsala: M. Boháčková
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Příloha č. 1 usnesení RMO č. 476 ze dne 15.3.2017

Žadatelé o dotaci k projednání v RMO dne 15. 3. 2017- příloha č. 1 usnesení č. 476
Poř.
č.

Žadatel

1

MŠ Zvoneček, Sluneční 284

2

MŠ Zvoneček, Sluneční 284 Školní akademie - zahradní slavnost

3

xxx

4
5

Účel dotace
Keramické dílny pro děti a rodiče zakoupení keramické pece

Požad.
Předpokl.
výše
celkové
dotace Kč výdaje Kč

Procentuelní
Doporučeno Schváleno v
podíl dotace
komisí ŠKMS
RMO
na celk.
dne 13.3.2017 15.3.2017
výdajích

15 000

26 067

58%

10 000

10 000

5 400

9 300

58%

3 500

3 500

XIV. ročník The International Festival
Jazz Dance Open 2017/since 2004

20 000

520 000

4%

8 000

8 000

Maple Pool Club, z.s.,
Ohrazenická 281

Provoz kroužku sportovního billiardu

20 000

267 000

7%

9 000

9 000

Maple Pool Club, z.s.,
Ohrazenická 281

Mezinárodní juniorský billiardový
turnaj O juniorského Mistra Pardubic
2017

10 000

15 000

67%

5 500

5 500

6

Český svaz včelařů z.s.,
Základní organizace
Pardubice

7

Elim Pardubice, křesťanská
Seniorklub Archa - celoroční činnost
společnost pro diakonii, z.s.

8

Gymnázium, Pardubice,
Mozartova 449

9

ZŠ Družstevní

10 ZŠ Družstevní

Činnost včelařského kroužku mládeže
Pardubice

Brána jazykům otevřená - dvě
odpoledne vybraných cizích jazyků pro
žáky ZŠ
Vánoční jarmark zakončený
ohňostrojem
Rozloučení se školním rokem
2016/2017

11 ZŠ Družstevní

Vánoční salon

12 SK lyžařů Polabiny, z.s.

Celoroční pronájem tělocvičny a
lyžařské permanentky

13 ROB Pardubice z.s.

Podzimní soustředění mládeže

Vyloučeno z posuzování - podpis pouze
předsedy (dle stanov musí být podpisy dva),
dále je požadován 100%ní podíl
0
poskytovatele na výdajích (ale podmínky
umožňují max. 80 %), není uveden ani
význam pro obvod

9 500

9 500

100%

0

8 000

18 500

43%

8 000

8 000

5 000

11 000

45%

3 000

3 000

5 000

10 000

50%

3 000

3 000

8 000

16 000

50%

5 000

5 000

3 000

6 000

50%

0

3 000

20 000

121 000

17%

12 000

12 000

4 000

10 000

40%

3 500

3 500
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Pozn.

14

Spolek pěveckých sborů
Pernštýn-Ludmila-Suk

15

Lentilka - integrační školka a Kroužky arteterapie pro děti s
rehabilitační centrum
handicapem, tvořivá dílna s keramikou

X. festival pěveckých sborů

Sportovní klub Lvíček
Pardubice, z.s.
Sportovní klub Lvíček
19
Pardubice, z.s.
SH ČMS - Sbor
20 dobrovolných hasičů
Pardubice - Polabiny

25. Mistrovství ČR mládeže do 16 let
(šachy)
Celoroční činnost - trenérská a
organizační činnost při práci s dětmi a
mládeží
Překážkový běžecký závod Lion Race dětský závod
Celoroční provoz sportovního klubu
určeného pro děti ve věku 5-12 let
Celoroční činnost Mladých hasičů při
Sboru dobrovolných hasičů Pardubice Polabiny

SH ČMS - Sbor
21 dobrovolných hasičů
Pardubice - Polabiny

Soutěže pro děti a mládež - Hasičský
šestiboj a Pardubická věž, stovka a
štafeta

16 2222 ŠK Polabiny, z.s.
17 2222 ŠK Polabiny, z.s.
18

6 000

25 000

24%

3 500

5 000

20 000

50 000

40%

10 000

10 000

20 000

50 000

40%

8 000

8 000

20 000

44 000

45%

8 500

8 500

20 000

176 000

11%

9 000

9 000

20 000

171 300

12%

11 000

11 000

20 000

33 800

59%

11 000

11 000

0

Vyloučeno z posuzování - nesouhlasí částky
v žádosti a v rozpočtu; zaslána výzva s
0
termínem k odstranění nedostatku - bez
odezvy
0

Osobní asistence pro občany z MO
Pardubice II
Rodinné Integrační Centrum Tradiční svátky dětí slaví v Rodinném
23
z.s.
Integračním Centru
Spolek Montessori
Zimní škola v přírodě s výukou zimních
24
Pardubice
sportů

15 000

382 000

4%

0

15 000

30 000

50%

7 000

7 000

10 000

280 000

4%

7 000

7 000

25 ZŠ npor. Eliáše

Den otevřených dveří

10 000

18 000

56%

5 000

5 000

26 ZŠ npor. Eliáše

Odpoledne plné her

10 000

20 000

50%

5 500

5 500

27 ZŠ npor. Eliáše

Polabinská trojka - běháme spolu

5 000

10 000

50%

3 500

3 500

22 HEWER, z.s.

Celkem požadováno Kč (bez žádosti č. 6 a 21)
Rozpočet Kč
Možno rozdělit v 1. kole dle podmínek - max. 70% rozpočtu
Zůstatek Kč

314 400
280 000
196 000
-118 400
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159 500

164 000

120 500

116 000

žádost o dotaci na osobní náklady zaměstnanců nejsou
považovány za výdaje na aktivity občanů, klienti si za sociální
služby platí

Příloha č. 2 usnesení RMO č. 476 ze dne 15.3.2017

VZOR PRO ROK 2017
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II
číslo smlouvy …….

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice
panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
00274046
19-2374040217/0100 KB Pardubice

jako „poskytovatel“ na straně jedné
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
jako „příjemce“ na straně druhé

II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (dále jen „dokument“), který
byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 14.12.2016 usnesením č. 70.
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4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno.
5. Finanční prostředky uvedené v této smlouvě jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne
28. 12. 2006.
6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru
podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému
odejmutí předmětné podpory.
body 5 a 6 budou uvedeny v případě, že se bude jednat o podporu de minimis

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu
poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem.
2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá.
3. Výše dotace činí maximálně …………… Kč bude uvedena schválená částka, tj. max. 80 %
celkových skutečně vynaložených výdajů na ……bude uveden účel včetně doby realizace, a to
podle schváleného účelu a podle údajů v žádosti o dotaci……. (dále jen „aktivita“). Konečná výše
dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených
v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové
předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce
obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše dotace se úměrně sníží. Pokud
celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná výše dotace se
nezvyšuje a příjemce obdrží …….. Kč bude uvedena schválená částka.
4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených
v této smlouvě a daných dokumentem.

IV.
Závazky smluvních stran
1. Dotace ve výši …….. Kč (slovy ……………………………. Kč) bude uvedena schválená částka bude
poskytnuta příjemci na účet uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy,
b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu
s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem),
c) nepřekročit stanovený maximální 80%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených
výdajích aktivity,
d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet
uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení
závěrečného vyúčtování pod VS ……………. bude uvedena položka dle rozpočtové
skladby+poř. číslo smlouvy; v případě vrácení finančních prostředků až v roce 2018
budou prostředky vráceny na účet č. 19-2374030297/0100, VS stejný jako v předchozí
větě,
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e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli,
a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného
data vrátí také poskytnutou dotaci.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu
a právními předpisy,
b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity a
prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech
vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl
hrazen z prostředků MO Pardubice II. Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel
oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou
a následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich
použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na
místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní
a jiné doklady.
c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to
nejpozději do ......
− bude uvedeno datum odpovídající poslednímu dni druhého kalendářního měsíce
následujícího po realizaci akce/aktivity nebo po schválení dotace – podle toho,
které datum nastane později
− v případě akcí/aktivit konaných v listopadu nebo prosinci 2017, bude uvedeno
datum 15.1.2018
− v případě dotace na činnost bude uvedeno datum 15.12.2017, ve výjimečných
případech lze sjednat datum 15.1.2018
Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se
použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být
příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů
aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení
poskytovateli.
d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci
aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou
nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace
obdrží příjemce po uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se
na ni porušení rozpočtové kázně.
e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné
vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení
poskytovateli. tento bod se uvede pouze, pokud je příjemcem právnická osoba

V.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) a d) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6
zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti
a odvod za takové porušení rozpočtové kázně se stanoví takto:
a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace
od 8 do 15 kalendářních dnů
15 % poskytnuté dotace
od 16 do 30 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace
b) Nedodržení publicity podle čl. IV odst. 3 písm. d)
10 % poskytnuté dotace
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Pokud příjemce obdrží dotaci po konání akce/aktivity nebude odkaz na porušení publicity (tj. v
první větě tohoto odstavce písmeno „d)“ a sankce uvedená pod písm. b)) vůbec uveden.
Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně
sčítají.
2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných
v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení
nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod.
3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši
1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden
příjemce.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný,
že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz
čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II
usnesením č. 476 ze dne 15. 3. 2017.

V Pardubicích dne …………......……

…………………………………………….
Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta
poskytovatel

V Pardubicích dne …………......……

…………………………………………..

příjemce
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Příloha č. 2 vnitřního předpisu č. 026

Příloha k usnesení RMO č. 478 ze dne 15. 3. 2017

PLÁN ÚČETNÍCH ODPISŮ NA ROK 2017
Interval: čtvrtletní

Částky jsou v Kč

Skupina majetku:
Inventární číslo
3
21
22
25
27
28
29
31
32
33
34
36
Celkem

DHM
Název
zabezpečovací zařízení
ústředna Panasonic
informační systém
kopírovací přístroj
kopírka Konica Minolta
regálový systém
zabezpečovací zařízení
server Primergy
venkovní jednotka klimatizace
venkovní jednotka klimatizace
venkovní jednotka klimatizace
osobní automobil Škoda Rapid

DatZař TyOdp Saz/Kf
041997 UVUJR 25r
032002 UVUJR 20r
042002 UVUJR 20r
042005 UVUJR 15r
102006 UVUJR 15r
042007 UVUJR 20r
072007 UVUJR 25r
122007 UVUJR 10r
052009 UVUJR 20r
052009 UVUJR 20r
052009 UVUJR 20r
022014 UVUJR 10r

Pořizovací cena Odpis v roce
Oprávka
Zůstatková cena
43 890,00
148,00
42 140,00
1 750,00
74 638,20
376,00
72 034,29
2 603,91
46 903,50
1 264,00
41 427,00
5 476,50
84 148,00
600,00
81 748,60
2 399,40
59 359,00
424,00
57 663,05
1 695,95
127 925,00
6 596,00
66 380,00
61 545,00
47 344,15
796,00
35 751,00
11 593,15
128 472,40
1 284,00
125 904,78
2 567,62
146 947,20
7 492,00
61 448,00
85 499,20
146 947,20
7 492,00
61 448,00
85 499,20
117 836,22
6 008,00
49 284,00
68 552,22
279 900,00
28 118,00
106 518,00
173 382,00
1 304 310,87
60 598,00
801 746,72
502 564,15

Skupina majetku:
Inventární číslo
50
Celkem

DNM
Název
SW Triada Munis

DatZař TyOdp Saz/Kf
112005 UVUJR 15r

Pořizovací cena Odpis v roce
Oprávka
Zůstatková cena
63 526,50
264,00
61 150,00
2 376,50
63 526,50
264,00
61 150,00
2 376,50

Projednáno a schváleno na jednání RMO dne 15.3.2017 usnesením č. 478.
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Příloha k usnesení RMO č. 480 ze dne 15. 3. 2016

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek/dále jen SONS/, Krakovská 21,
110 00 Praha
Oblastní pobočka SONS v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Bělehradská 384,
530 09 Pardubice
za niž na základě pověření statutárním představitelem, prezidentem xxx jedná xxx, xxx
IČ 65399447
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho
bankovní účet č.: xxx.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 480
ze dne 15. 3. 2017.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

---------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

---------------------------------xxx
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Příloha k usnesení RMO č. 481 ze dne 15. 3. 2016

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pardubice – Polabiny
zastoupený xxx, jednatelkou
se sídlem Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
IČ 02226260
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 4.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho
bankovní účet č.: xxx.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 481
ze dne 15. 3. 2017.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

---------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

---------------------------------xxx
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 482 ze dne 15. 3. 2017

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 2
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 snižují o

73,2 tis. Kč

• podíl na daních se snižuje o
73,2 tis. Kč
zařazuje se transfer na MmP jako podíl MO na pořízení licencí modulů Ginis
ve výši
73,2 tis. Kč
− jedná se o pořízení licencí k modulům TPD (generátor podacích deníků), SPI
(spisovna), ESR (elektronické skartační řízení), PAR (podepisování a razítkování)
a RAK (registr autorizované konverze – změna datového formátu), které jsou nutné
zejména z hlediska zabezpečení přípravy dokumentů pro předarchivní péči i pro
následné skartační řízení, kdy metadata o dokumentech musí vyhovovat
elektronickému standardu pro výkon spisové služby. Městský obvod využívá
Informační systém Ginis magistrátu města, moduly proto zakoupí město a městský
obvod se na nákupu bude finančně podílet.

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
V části příspěvky a dary se celkové výdaje zvyšují o

5,0 tis. Kč

• rezerva na dotace se snižuje o
164,0 tis. Kč
zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 15.3.2017 v celkové výši
164,0 tis. Kč
• položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o
5,0 tis. Kč
zařazují se finanční dary dle usnesení RMO ze dne 15.3.2017 v celkové výši
9,0 tis. Kč
− 5,0 tis. Kč přesunuto z rezervy místostarosty (usnesení RMO
ze dne 15.3.2017)
V části rezervy dochází ke snížení o
• rezerva místostarosty se snižuje o
− přesun do části příspěvky a dary
• rezerva rozpočtu se snižuje o
− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

78,2 tis. Kč
5,0 tis. Kč
73,2 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.
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Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 482 ze dne 15. 3. 2017

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2017
(po rozpočtovém opatření č. 2)
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
Aktuální
rozpočet

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
(investiční akce - transfer z MmP)
(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)
(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP)
(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP)
Správní poplatky
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatek za odpady

Změna +/-

Rozpočet po
RO č. 2

15 696,1
(27 345,7)
(-7 018,6)
(2 369,0)
(-8 000,0)
(1 000,0)
150,0
9 500,0
500,0
1 000,0
8 000,0

-73,2

15 622,9
(27 345,7)
(-7 018,6)
(2 369,0)
(-8 000,0)
(1 000,0)
(-73,2)
(-73,2)
150,0
9 500,0
500,0
1 000,0
8 000,0

1,0
70,0
300,0
10,0
50,0
350,0

1,0
70,0
300,0
10,0
50,0
350,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy na zabezpečení voleb do PS
PŘÍJMY CELKEM

26 127,1

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016

25 296,7

CELKEM

51 423,8

-73,2

25 296,7
-73,2

-391,0

SOCIÁLNÍ FOND

26 053,9

51 350,6
-391,0

III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

51 032,8
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-73,2

50 959,6

B. VÝDAJE
14 VNITŘNÍ SPRÁVA

11 270,0

Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)
Drobný dlouhod. majetek
Energie (voda, teplo, el. energie)
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)
Opravy a udržování ÚMO
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Zabezpečení voleb do PS
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5 500,0
1 340,0
10,0
50,0
2 320,0
200,0
110,0
200,0
20,0
300,0
50,0
50,0
90,0
380,0
(110,0)
(270,0)
235,0
25,0
30,0
10,0
350,0
12 460,0

Energie (voda, el. energie)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
- rekonstrukce hřiště u slona
- drobné investice
- kontejnerové ohrádky
- sezení u mostu P. Wonky
- psí park
- oplocení ZŠ Družstevní

40,0
60,0
4 800,0
(2 500,0)
(2 300,0)
1 600,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
2 750,0
(500,0)
(200,0)
(250,0)
(300,0)
(500,0)
(1 000,0)
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11 270,0
5 500,0
1 340,0
10,0
50,0
2 320,0
200,0
110,0
200,0
20,0
300,0
50,0
50,0
90,0
380,0
(110,0)
(270,0)
235,0
25,0
30,0
10,0
350,0
12 460,0
40,0
60,0
4 800,0
(2 500,0)
(2 300,0)
1 600,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
2 750,0
(500,0)
(200,0)
(250,0)
(300,0)
(500,0)
(1 000,0)

Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)
- ochranné pomůcky
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku
- energie (voda, teplo, el. energie)
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování

1 760,0
1 130,0
403,0
60,0
50,0
40,0
6,0
51,0
(41,0)
(10,0)
20,0

1 760,0
1 130,0
403,0
60,0
50,0
40,0
6,0
51,0
(41,0)
(10,0)

21 350,0

21 350,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- Družby - 1. etapa - podíl MO
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1
- Lidická
- Stavbařů, Rosická - PD
- Ležáků, Partyzánů - PD
- Gagarinova - PD
- PD na akce ITI
- investice ostatní vč. PD

20,0

100,0
4 000,0
17 250,0
(8 050,0)
(-8 000,0)
(14 000,0)
(2 300,0)
(200,0)
(200,0)
(100,0)
(200,0)
(200,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY

100,0
4 000,0
17 250,0
(8 050,0)
(-8 000,0)
(14 000,0)
(2 300,0)
(200,0)
(200,0)
(100,0)
(200,0)
(200,0)

320,0

Rezerva na dotace
- dotace MŠ Zvoneček - keramické dílny, školní akademie
- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaj
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa
- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti
- dotace SK lyžařů Polabiny - činnost
- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - X. Fest. pěvec. sborů
- dotace Lentilce - kroužky arteterapie
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže
- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost
- dotace SDH Pardubice-Polabiny - činnost Mladých hasičů
- dotace RIC, z.s. - akce pro děti
- dotace Spolku Montessori Pardubice - zimní škola v přírodě
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti
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280,0
-

+5,0
-164,0
+13,5
+8,0
+14,5
+8,0
+3,0
+11,0
+12,0
+3,5
+5,0
+10,0
+16,5
+20,0
+11,0
+7,0
+7,0
+14,0

325,0
116,0
13,5
8,0
14,5
8,0
3,0
11,0
12,0
3,5
5,0
10,0
16,5
20,0
11,0
7,0
7,0
14,0

Dary obyvatelstvu a organizacím
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice
- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny

-4,0
+5,0
+4,0

40,0
-

34 KULTURA (OSTATNÍ)

36,0
5,0
4,0

1 977,0

Knihovna
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)
- knihy
- drobný dlouhodobý majetek
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)
- energie (voda, el. en., teplo)
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- běžné opravy a údržba
- úpravy knihovny
- akce knihovny
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Masopust
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"
Jarní koncert v Arše
Polabinské čarodějnice
Den dětí
Drakiáda
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Rezerva na akce obvodu
REZERVY

1 977,0

1 110,0

1 110,0
420,0
157,0
120,0
30,0
20,0
60,0
4,0
15,0
64,0
(14,0)
(50,0)
20,0
180,0
20,0

420,0
157,0
120,0
30,0
20,0
60,0
4,0
15,0
64,0
(14,0)
(50,0)
20,0
180,0
20,0

65,0
300,0
90,0
25,0
5,0
7,0
25,0
40,0
10,0
140,0
115,0
45,0

65,0
300,0
90,0
25,0
5,0
7,0
25,0
40,0
10,0
140,0
115,0
45,0
3 655,8

Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu

40,0
40,0
20,0
3 555,8

VÝDAJE CELKEM

51 032,8
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-78,2

3 577,6
40,0
40,0
15,0
3 482,6

-5,0
-73,2
-73,2

50 959,6

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2017
(po rozpočtovém opatření č. 2)
(v tis. Kč)
Aktuální
rozpočet

1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních
prostředků na platy a odměny

Změna +/-

Rozpočet po
RO č. 2

391,0

391,0

58,8

58,8

449,8

449,8

Příspěvek na stravování zaměstnanců

206,0

206,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

130,0

130,0

61,0

61,0

2,0

2,0

50,8

50,8

449,8

449,8

Zůstatek účtu k 31.12.2016
PŘÍJMY CELKEM

2. Výdajová část

Příspěvek na volnočasové aktivity
Poplatky za vedení účtu
Rezerva fondu
VÝDAJE CELKEM
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