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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 
 
 

Z á p i s 
ze 42. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 12. 2016 

v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 
 

Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová 
/od 16:45/  

                    M. Boháčková, tajemník 
 
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 30. 11. 2016 (informativní zpráva) 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2016 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
5. Úbytkový seznam knih a periodik Knihovny MO II za rok 2016 
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 14. 12. 2016 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
8. Souhlas se zřízením vyhrazeného parkování 
9. Žádosti - nakládání s pozemky 
10.  Smlouvy 
 
 

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 11. 2016 
Projednáno bez připomínek. Rada vzala zprávu na vědomí. 
 
2. Poskytnutí peněžitého daru 
Starosta odůvodnil podání návrhu na poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městského obvodu na rok 
2016 včetně poskytnutí peněžitého daru ze své rezervy v rozpočtu na rok 2016. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 429 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Spolku Montessori Pardubice  

/IČ 22862617/, Družstevní 305, Pardubice  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z rezervy starosty městského 

obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2016 rozpočtovým 
opatřením č. 6 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2016 
Starosta informoval o podané žádosti o dotaci mimo vyhlášené dotační programy. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 430 
Rada městského obvodu  

 schvaluje poskytnutí dotace dle podané žádosti o dotaci mimo vyhlášené dotační programy na rok 
2016 z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 žadateli Střední odborná škola cestovního ruchu, 
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s.r.o. Pardubice, U Josefa 118, ve výši 5.000 Kč.  

 schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

 ukládá uzavřít se žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy tohoto usnesení 

 ukládá zařadit poskytnutí dotace do rozpočtového opatření č. 6 
T: 22. 12. 2016 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
Starosta seznámil členy rady s navrženými úpravami v  rozpočtovém opatřením č. 6. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 431 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Úbytkový seznam knih a periodik Knihovny MO II za rok 2016 
M. Boháčková informovala o připraveném návrhu úbytkového sezamu Knihovny MO II na rok 2016. 
Vyřazené knihy budou ještě nabídnuty školám, domovům pro seniory apod.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 432 
Rada městského obvodu schvaluje předložený návrh úbytkového seznamu za rok 2016 a souhlasí 
s odepsáním uvedených knih a periodik z knihovního fondu.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 14. 12. 2016 
M. Boháčková informovala členy rady o plnění usnesení od posledního hodnocení plnění usnesení 
radou městského obvodu. Kontrola byla provedena i kontrolním výborem zastupitelstva. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 433 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje  
přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 306,369,373,374,377,385,411 
  bez úkolu:  384,386-393,395-409,412-420,422-426,428 
-ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         394,410,421,427 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
O jednotlivých žádostech starosta členy rady informoval. Předložené žádosti byly projednány. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 434 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Přístavba dílen a odborných učeben SOU 
plynárenské Pardubice“ dle projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 
zpracované Ing. arch. Milanem Vojtěchem ke dni 9. 11. 2016, investor Pardubický kraj.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 435 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice, Kpt. Bartoše - přeložka nn - 
ARZE“ dle projektové dokumentace pro územní souhlas zpracované společností PEN projekty 
energetiky, s.r.o. k 21. 11. 2016, investor ČEZ Distribuce a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 436 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pardubice Lonkova - knn - SmP“ dle 
projektové dokumentace pro územní souhlas zpracované společností PEN projekty energetiky, s.r.o. 
v 11/2016, investor ČEZ Distribuce a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Souhlas se zřízením vyhrazeného parkování 
Starosta informoval o doplnění limitů pro vyhrazená parkování  pro invalidy. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 437 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje doplnění seznamu „Limity pro vyhrazená parkovací 
stání – MO Pardubice II“ o parkoviště označené 1/23 Rosická – podélná stání, s limitem „jen pro 
invalidy“ a souhlasí se zřízením vyhrazeného parkování pro xxxxx, držitele průkazu ZTP, v Rosické ulici 
před č.p. 146. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Žádosti - nakládání s pozemky 
Starosta informoval o jednotlivých žádostech. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 438 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. o zřízení bezúplatného  věcného břemene na části p.p.č. 3678/12, části p.p.č. 4243 k.ú. 
Pardubice za účelem uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizační stoky před převodem 
pozemku z vlastnictví města. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 439 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti xxxxxx a xxxxxxx o odkoupení p.p.č. xxxx 
o výměře 452 m2, p.p.č. xxxx o výměře 477 m2, p.p.č. xxxxx o výměře 821 m2 k.ú. Pardubice do 
vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 440 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxxxx o nájem části p.p.č. xxxx o výměře 30 m2 
k.ú. Pardubice za účelem umístění a provozování předzahrádky k objektu vinárny „Decinka“ v čp. 162 
na st.p.č. 9262 k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Smlouvy 
Starosta informoval o nabídkách cen k realizaci jednotlivých akcí. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrzích:   
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Usnesení č. 441 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb se Službami města Pardubic 
a.s. (ošetřování veřejné zeleně aj. v roce 2017) s cenou 1 056 157,- Kč bez DPH. Konečná cena se může 
lišit v důsledku haléřového zaokrouhlování při měsíční fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 442 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O - MO II 01/2017 se Službami města 
Pardubic a.s. týkající se přistavování velkoobjemových kontejnerů (předpokládaný objem prací 320 000 
Kč bez DPH), obsluhy a výsypu odpadkových košů (předpokládaný objem prací 460 000 Kč bez DPH) a 
obsluhy a výsypu košů na psí exkrementy (předpokládaný objem prací 180 000 Kč bez DPH) v roce 
2017. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 443 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. K - MO II 01/2017 se Službami města 
Pardubic a.s. (údržba a opravy komunikací) s předpokládaným ročním objemem prací max. 500 000 Kč 
bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 429, 430, 431 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 15. 12. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
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                                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 429 ze dne 14. 12. 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  
 
Spolek 
Montessori Pardubice, 
zastoupený Janem Koreckým, předsedou spolku  
se sídlem Družstevní 305, 530 09 Pardubice 
IČ 22862617 
 (dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 
 

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: xxxxx. 
 

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. 429 
ze dne 14. 12. 2016. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                                V Pardubicích dne  
 
Dárce:                                  Obdarovaný: 
 
 
--------------------------------------                               ------------------------------------------ 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                              Jan Korecký 
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                                                                                        Příloha k usnesení RMO č. 430 ze dne 14. 12. 2016    

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy 30/16 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: 19-2374040217/0100 KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118 

 

Sídlo:  U Josefa 118, 530 09 Pardubice – Cihelna   

Zastoupený:  paní Mgr. Zitou Štieglerovou, ředitelkou  

IČ:  25265741 

Bankovní spojení: xxxx 

 

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 Informace 
k předložení žádosti o dotaci mimo vyhlášené dotační programy na rok 2016 (dále jen 
„dokument“), který byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 16.12.2015 
usnesením č. 48. 

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. 



7 z 16 
 

 
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 5.000,- Kč, tj. max. 10 % celkových skutečně vynaložených 

uznatelných výdajů na odbornou stáž žáků v Německu – projekt ve spolupráci s Česko-

německým fondem budoucnosti na jaře 2017 (dále jen „akce“). Konečná výše dotace bude 

stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných výdajů uvedených a doložených 

v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné uznatelné výdaje nižší než 

celkové předpokládané uznatelné výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se nemění, 

tzn. příjemce obdrží 10 % celkových skutečných uznatelných výdajů a konečná výše dotace se 

úměrně sníží. Pokud celkové skutečné uznatelné výdaje překročí celkové předpokládané 

uznatelné výdaje, konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží 5.000,- Kč. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace akce příjemcem za podmínek stanovených 

v této smlouvě a daných dokumentem. 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc Kč) 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 10%ní podíl poskytovatele na skutečně 

vynaložených uznatelných výdajích akce, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace poskytovateli na účet  

č. 19-2374030297/0100, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS 521330, 

e) v případě, že akce 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 akce  

a prokázat celkové skutečné vynaložené uznatelné 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. 
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c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do 31.7.2017. 

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 uznatelných 

výdajů akce. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení 

poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci akce. 

Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou nedílnou 

součástí závěrečného vyúčtování.  

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.  

 
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 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 

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 akce 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. 430 ze dne 14.12.2016.  
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V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                  ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                         Mgr. Zita Štieglerová 
                 starosta                                                                               ředitelka 
             poskytovatel                                                                            příjemce 
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                                                                                        Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 431 ze dne 14. 12. 2016    

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 

 
R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.   6 

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 na rok 2016 se snižují o           19,5 tis. Kč  
    

 vyřazují se příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát) ve výši     500,0 tis. Kč 

 zařazuje se neinvestiční účelová dotace na zabezpečení  
voleb (kraj, senát) ve výši     480,5 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 
 

 v části příspěvky a dary se dochází k navýšení o          5,0 tis. Kč 
 

 rezerva na dotace se snižuje o          5,0 tis. Kč 
 zařazuje se dotace dle předchozího bodu jednání ve výši                5,0 tis. Kč 

 zařazuje se finanční dar ve výši          5,0 tis. Kč 
(dle předchozího bodu jednání, přesun z rezervy starosty) 
  
 

 v části rezervy dochází ke snížení o         24,5 tis. Kč 
         

 rezerva starosty se snižuje o          5,0 tis. Kč 
(přesun do kapitoly příspěvky a dary, viz výše) 
 

 rezerva rozpočtu se snižuje o        19,5 tis. Kč         
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji) 
 
 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 431 ze dne 14. 12. 2016    

Městský obvod Pardubice II 

Rozpočet na rok 2016 
(po rozpočtovém opatření č. 6) 

    A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) 
   I. PŘÍJMY 
   

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 
Aktuální 
rozpočet 

Změna +/- 
Rozpočet po 

RO č. 6 

Podíl na sdílených daních - DPH 23 282,0   23 282,0 

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 977,7)   (27 977,7) 

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 064,7)   (-7 064,7) 

(investiční akce - transfer z MmP) (+2 369,0)   (+2 369,0) 

Správní poplatky 150,0   150,0 

Místní poplatky 10 140,0   10 140,0 

 - poplatky ze psů 520,0   520,0 

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 300,0   1 300,0 

 - poplatek za odpady 8 320,0   8 320,0 

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY       

Příjmy z úroků 1,0   1,0 

Přijaté sankční platby 120,0   120,0 

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

Příjmy ostatní 10,0   10,0 

Příjmy knihovna 50,0   50,0 

Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0 -500,0 0,0 

Účelové prostředky na pouť 125,7   125,7 

DOTACE 
      

Neinvestiční účelová dotace na zabezp. voleb (kraj, 
senát) 

- +480,5 480,5 

PŘÍJMY CELKEM                                                                   34 678,7 -19,5 34 659,2 

    II. FINANCOVÁNÍ 
   Krátkodobé financování       

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 + fin. vypořádání za r. 2015 13 511,2   13 511,2 

    

CELKEM 48 189,9 -19,5 48 170,4 
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SOCIÁLNÍ FOND -347,5   -347,5 

    III. ZDROJE CELKEM 
   

Příjmy + financování 47 842,4 -19,5 47 822,9 

B. VÝDAJE   
  

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                   10 434,0   10 434,0 

Platy zaměstnanců 4 750,0   4 750,0 

Odměny – členové zastupitelstva 1 300,0   1 300,0 

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

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 2 050,0   2 050,0 

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 190,0   190,0 

Drobný dlouhod. majetek 110,0   110,0 

Energie (voda, teplo, el. energie) 195,0   195,0 

Pohonné hmoty 20,0   20,0 

Služby pošt 300,0   300,0 

Služby telekomunikací 50,0   50,0 

Poplatky bance 50,0   50,0 

Školení, vzdělávání 100,0   100,0 

Ostatní služby 384,0   384,0 

 -  příspěvek na stravování (99,0)   (99,0) 

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (285,0)   (285,0) 

Opravy a udržování ÚMO 300,0   300,0 

Cestovné 25,0   25,0 

Pohoštění 30,0   30,0 

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 20,0   20,0 

Zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0   500,0 

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 12 174,0   12 174,0 

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

Poradenství, konzultace, studie        60,0   60,0 

Péče o zeleň 5 230,0   5 230,0 

- zeleň (2 930,0)   (2 930,0) 

- seč trávníků (2 300,0)   (2 300,0) 

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 2 045,0   2 045,0 

Odpady 1 420,0   1 420,0 

- zeleň (120,0)   (120,0) 
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- výsyp košů na psí exkrementy (220,0)   (220,0) 

- komunální odpad (1 080,0)   (1 080,0) 

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 660,0   1 660,0 

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická (200,0)   (200,0) 

- doplnění herních prvků (100,0)   (100,0) 

- drobné investice (210,0)   (210,0) 

- kont. ohrádky (350,0)   (350,0) 

- psí park (500,0)   (500,0) 

- sezení u mostu P. Wonky (300,0)   (300,0) 

Středisko úklidových prací 1 719,0   1 719,0 

  - platy zaměstnanců 1 100,0   1 100,0 

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 392,0   392,0 

  - ochranné pomůcky 60,0   60,0 

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 49,0   49,0 

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

  - služby telekomunikací 6,0   6,0 

  - ostatní služby 52,0   52,0 

    - příspěvek na stravování (42,0)   (42,0) 

    - ostatní služby (10,0)   (10,0) 

  - opravy a udržování 20,0   20,0 

27  DOPRAVA 18 250,0   18 250,0 

Poradenství, konzultace, studie 100,0   100,0 

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

Investice - doprava 14 150,0   14 150,0 

- Družby - 1. etapa (8 200,0)   (8 200,0) 

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (200,0)   (200,0) 

- Lidická (3 500,0)   (3 500,0) 

- Stavbařů, Rosická - PD (200,0)   (200,0) 

- Ležáků, Partyzánů - studie (50,0)   (50,0) 

- parkoviště J. Tomana (800,0)   (800,0) 

- spojovací chodník Stavařov (700,0)   (700,0) 

- Bajkal - chodník - PD (150,0)   (150,0) 

- investice ostatní vč. PD (350,0)   (350,0) 

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 391,0 +5,0 396,0 

Rezerva na dotace - školství 0,0   0,0 

- dotace MŠ Pastelka - akce pro děti 18,0   18,0 

- dotace MŠ Klubíčko - akce pro děti 13,0   13,0 
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- dotace ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti 15,0   15,0 

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 14,0   14,0 

Rezerva na dotace - sport 60,0   60,0 

- dotace 2222 ŠK Polabiny - Mistrovství ČR, činnost 18,0   18,0 

- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost 20,0   20,0 

- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K. - turnaj, činnost 18,0   18,0 

- dotace ROB Pardubice - technika ROB 4,0   4,0 

Rezerva na dotace - kultura 0,0   0,0 

- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open 8,0   8,0 

- dotace VUS Pardubice - Tradiční koncerty VUS 10,0   10,0 

- dotace Barocco sempre giovane - Pard. hudební jaro 10,0   10,0 

- dotace Nezáv. spolku Přátelé ZUŠ - Organum Regium 8,0   8,0 

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,0   8,0 

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - IX. Fest. pěv. sborů 6,0   6,0 

- dotace IFAS - IFAS 2016 10,0   10,0 

Rezerva na dotace 5,0 -5,0 0,0 

- dotace Lentilce - DRC - kroužky arteterapie 10,0   10,0 

- dotace RIC - akce pro děti 9,0   9,0 

- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků 3,0   3,0 

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa, zájezd 13,0   13,0 

- dotace SOŠ cest. ruchu - stáž v Německu - +5,0 5,0 

Dary obyvatelstvu a organizacím 10,0   10,0 

- fin. dar Rybářskému SK Polabiny 20,0   20,0 

- fin. dar Středisku rané péče v Pardubicích 10,0   10,0 

- fin. dar Univerzitě Pardubice 10,0   10,0 

- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice 4,0   4,0 

- fin. dar MŠ Odborářů 4,0   4,0 

- fin. dar. J. Pilnému 3,0   3,0 

- fin. dar AVE-KONTAKT 4,0   4,0 

- fin. dar Českému svazu včelařů, zákl. org. Pardubice 3,0   3,0 

- fin. dar Dance studiu HPM Pardubice 10,0   10,0 

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 8,0   8,0 

- fin. dar R. Hejnému 20,0   20,0 

- fin. dar MŠ Odborářů 5,0   5,0 

- fin. dar o.s. Montessori Pardubice - +5,0 5,0 

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 053,7   2 053,7 

Knihovna 1 033,0   1 033,0 

- platy zaměstnanců 400,0   400,0 
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- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 150,0   150,0 

- knihy 130,0   130,0 

- drobný dlouhodobý majetek 50,0   50,0 

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0   20,0 

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

- poštovné 4,0   4,0 

- služby telekomunikací 15,0   15,0 

- ostatní služby 84,0   84,0 

   - příspěvek na stravování (14,0)   (14,0) 

   - ostatní služby (70,0)   (70,0) 

- opravy a udržování 100,0   100,0 

- akce knihovny 20,0   20,0 

Koncerty na Pergole 65,0   65,0 

Staročeská pouť 425,7   425,7 

Vánoční akce 100,0   100,0 

Masopust 20,0   20,0 

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0   5,0 

Polabinské čarodějnice 25,0   25,0 

Den dětí 40,0   40,0 

Drakiáda 5,0   5,0 

Jarní koncert v Arše 7,0   7,0 

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0   140,0 

Životní jubilea občanů – dárky 115,0   115,0 

Rezerva na akce obvodu 73,0   73,0 

REZERVY                                                                       4 539,7 -24,5 4 515,2 

Rezerva rady městského obvodu 12,0   12,0 

Rezerva starosty 20,0 -5,0 15,0 

Rezerva místostarosty 7,0   7,0 

Rezerva rozpočtu 4 500,7 -19,5 4 481,2 

VÝDAJE   CELKEM 47 842,4 -19,5 47 822,9 

    

    

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II 

na rok 2016 
(po rozpočtovém opatření č. 6) 

(v tis. Kč) 
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1. Příjmová část 
Aktuální 
rozpočet 

Změna +/- 
Rozpočet po 

RO č. 6 

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

347,5   347,5 

Zůstatek účtu k 31.12.2015 53,9   53,9 

PŘÍJMY CELKEM 401,4   401,4 

    

2. Výdajová část       

Příspěvek na stravování zaměstnanců 203,0   203,0 

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 123,0   123,0 

Příspěvek na ozdravný program 43,0   43,0 

Poplatky za vedení účtu 2,0   2,0 

Rezerva fondu 30,4   30,4 

VÝDAJE CELKEM 401,4   401,4 

 
 

 


