
1 z 4 

 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 
Z á p i s 

ze 48. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 6. 9. 2021 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová (od 16:35 hod.)  
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Nepřítomen: Ing. František Weisbauer 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Poskytnutí peněžitého daru 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
4. Smlouvy 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
6. Rozpočtové opatření č. 5 
7. Změna sociálního fondu 
8. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 22. 9. 2021 
9. Diskuse 
 
Jednotlivé body byly projednány v tomto pořadí: 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 
2. Žádosti – nakládání s pozemky 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 443 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Dopravního podniku města Pardubic a.s. o 
výpůjčku části pozemku 3647/28 v k.ú. Pardubice za účelem provozování stávajícího zastávkového 
přístřešku MHD a prodloužení doby výpůjčky pozemků města za účelem provozování stávajících 
zastávkových přístřešků MHD. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 444 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře cca 9 m2, v k.ú. Pardubice a doporučuje variantu 2, tj. vedle 
stávajícího objektu st.č. 5254 mezi parkovišti. Upozorňujeme, že umístění trafostanice zde předpokládá 
pokácení stávajícího stromu, které podléhá správnímu řízení, jehož výsledek nelze zaručit. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 445 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí společnosti EDERA Group a.s. o zřízení 
budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 
4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování optického kabelu do HDPE 
chráničky v rámci akce „Metropolitní optická síť – Labský palouk“ (upravená trasa). 



2 z 4 

 

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 446 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí společnosti RECUTECH s.r.o., o výpůjčku části 
p.p.č.  4296/3 o výměře 55 m2 v k.ú. Pardubice za účelem vybudování            komunikace - sjezdu v rámci 
stavby „Vybudování areálu firmy RECUTECH s.r.o. Pardubice – Fáblovka“ a odkoupení vybudované 
komunikace - sjezdu na části pozemku označeném jako p.p.č.  4296/3 o výměře 55 m2, v k.ú. Pardubice, 
po kolaudaci, do vlastnictví statutárního města, za cenu 1.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Poskytnutí peněžitého daru 
Zprávu přednesl starosta. Před hlasováním o poskytnutí daru spolku Péče o duševní zdraví – středisko 
Výměník z. s., členové rady navrhly zvýšit hodnotu poskytnutého daru na 10 000,-. Hlasováno o 
návrzích: 
Usnesení č. 447 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč spolku Péče o duševní zdraví – středisko 

Výměník z. s., IČ 71238514, Mladých 325, Pardubice, z položky dary v rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II na rok 2021. 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 448 
Rada městského obvodu Pardubice II 
- projednala návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.100.000,- Kč obci Staré Hradiště jako 

příspěvek na vybudování veřejného osvětlení u silnice Hradecké na Fáblovce, 
- doporučuje zastupitelstvu schválit zařazení položky VO Fáblovka – příspěvek obci Staré Hradiště ve 

výši 1.100.000,- Kč do rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2021 v rámci rozpočtového 
opatření č. 5, 

- doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí výše uvedeného daru, 
- projednala darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto 

smlouvu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 449 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Optická přípojka – Bělehradská 389“ dle 
projektové dokumentace astalon s.r.o. pro investora Edera Group a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Se zprávou seznámil Ing. Řezanina. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 450 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci J. 
Potůčka se Službami města Pardubic a.s., kterým se upravuje rozsah plnění a cena na 3 215 427,- Kč 
včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 451 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 5 
Zprávu uvedl opět starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 452 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 a ukládá předložit jej k projednání zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 22. 9. 2021 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Změna sociálního fondu 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 453 
Rada městského obvodu Pardubice II 

- projednala návrh novely vnitřního předpisu č. 016 Sociální fond a návrh novely Pravidel použití 
sociálního fondu  

- ukládá materiál předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje jej ke 
schválení 

T: 22. 9. 2021 
Z: Mgr. M. Benešovská, tajemnice 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 22. 9. 2021 
Zprávu přednesl starosta. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 454 
Rada městského obvodu Pardubice II navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 22. 9. 2021 
takto: 
 
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 na území MO Pardubice II 
7. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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9. Diskuse 
V rámci diskuse bylo řešeno technické zabezpečení polabinské pouti. 
 
Přílohy k usnesení: 447, 448, 451 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   

 místostarosta                                            starosta 

 
 
Datum vyhotovení zápisu: 7. 9. 2021 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



                                                                                                Příloha k usnesení RMO č. 447 ze dne 6. 9. 2021 

 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  
 
Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s. 
zastoupené MUDr. Petrem Hejzlarem, ředitelem 
se sídlem Mladých 325, 530 09 Pardubice 
IČ 71238514 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 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 finanční dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený 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. 82/2012 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.447 ze dne 
6. 9. 2021. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   MUDr. Petr Hejzlar 



Příloha k usnesení RMO č. 448 ze dne 6. 9. 2021 

 

 

 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. 
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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 XX. X. XXX (usnesení č.xxx) a Zastupitelstva obce Staré 
Hradiště dne XX. XX 2021 (usnesení č.xxx). 

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

 
 
 
 
 
 

…………………………………………..                     ...................................................... 
                  za dárce                                                              za obdarovaného 
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                                                       Příloha č.1 k usnesení RMO č. 451 ze dne 7. 6. 2021 

Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
 

Rozpočtové opatření č. 4 
 

 
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 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              55,0 tis. Kč  

 

I. Příjmy se navyšují o           55,0 tis. Kč 

 

Nedaňové příjmy se zvyšují o          55,0 tis. Kč 

 

• zařazuje se položka přijaté dary na pouť ve výši          55,0 tis. Kč 

− jedná se o doposud přijaté finanční dary na realizaci polabinské pouti 

 

 

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o              55,0 tis. Kč 

 

 V části kultura se celkové výdaje zvyšují o     55,0 tis. Kč 

 

• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj…) se navyšuje o         55,0 tis. Kč 

− navýšení o zařazované přijaté finanční dary na zajištění polabinské pouti 

 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 4

I. PŘÍJMY 46 977,8 +55,0 47 032,8

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 46 187,8 46 187,8

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

Správní poplatky 120,0 120,0

Místní poplatky 13 000,0 13 000,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 600,0 2 600,0

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 790,0 +55,0 845,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 40,0 40,0

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 4 173,6

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 531,5 531,5

Příděl do sociálního fondu 531,5 531,5

PŘÍJMY CELKEM 51 151,4 +55,0 51 206,4

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 67 680,9 +55,0 67 735,9

                                                                                      Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 451 ze dne 6.9.2021

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

po rozpočtovém opatření č. 4
v tis. Kč

RO č. 4 - tabulková část Stránka 1 z 4



B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 4

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 15 974,0

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 1 960,0

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

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

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

- sluneční pláž - PD (125,0) (125,0)

- drobné investice (540,0) (540,0)

Středisko úklidových prací 2 799,0 2 799,0

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

  - 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 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 9 654,8

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

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

- J. Potůčka (4 300,0) (4 300,0)

- 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) (2 200,0)

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

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 2 452,0 +55,0 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...) 1 287,0 +55,0 1 342,0

SOCIÁLNÍ FOND 715,7 715,7

Použití sociálního fondu 715,7 715,7
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REZERVY                                                                      6 352,8 6 352,8

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 6 327,8

CELKEM 53 270,3 +55,0 53 325,3

KONSOLIDACE 14 410,6 14 410,6

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 531,5 531,5

Příděl do sociálního fondu 531,5 531,5

VÝDAJE CELKEM 67 680,9 +55,0 67 735,9

1. Zdrojová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 4

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 531,5 531,5

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

ZDROJE CELKEM 715,7 715,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0 297,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0 150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0 85,0

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

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 161,7 161,7

VÝDAJE CELKEM 715,7 715,7

(REKAPITULACE)

po rozpočtovém opatření č. 4
v tis. Kč

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021
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