
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   12. 6. 2019      Číslo zprávy:   1 

Předkladatel:    Bc. Alena Stehnová 

Zpracoval:      Bc. Alena Stehnová 
 

Zpráva starostky o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. 
 
Důvodová zpráva 

 
- bude zaslána později 

 





Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   12. 6. 2019      Číslo zprávy:   2 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 20. 5. 2019 a v RMO 27. 5. 2019 

 
Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2018 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2018 bez výhrad dle 
předloženého návrhu. 
 
Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 20. 12. 2017 rozpočet MO Pardubice I 
na rok 2018. Celkový objem rozpočtu činil Kč 54 428,5 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla 
schválena ve výši Kč 831,5 tis. V průběhu roku byly schváleny celkem 4 změny rozpočtu a 
finanční vypořádání za rok 2017. Objem rozpočtu po 4. změně činil Kč 63 925,6 tis., 
z toho rezerva rozpočtu Kč 5 237,3 tis. 
 

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2018 
 
V roce 2018 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů: 

• daňové příjmy 
• nedaňové příjmy 
• přijaté dotace. 

Plnění příjmů v roce 2018 lze celkově zhodnotit jako poměrně úspěšné vzhledem 
k celkovému plnění ve výši 106,02 %.   

1.1 Daňové příjmy 
Daňové příjmy byly plněny na 134,37 % (rozpočtované Kč 52 593,7 tis., skutečné 
Kč 55 761,3 tis.), z toho:  

• podíl na dani z přidané hodnoty  
- celkové plnění Kč 40 782,4 tis. oproti rozpočtu Kč 36 115,9 tis. (tj. na 112,92 %) 
z toho: 
- podíl na státní správě ve výši Kč 13 495 tis. (tj. na 111,31 %) 
- podíl na životním prostředí ve výši Kč 23 215,8 tis. (tj. na 111,31 %) 
- podíl na dopravě ve výši Kč 9 222,6 tis. (tj. na 111,31 %) 
- transfer z rozpočtu města na investice ve výši Kč 2 717 tis. (tj. na 100 %) 
- transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody Přednádraží ve výši Kč 300 tis. (tj. 

na 100%) 



- transfer z rozpočtu města na opravy v Bubeníkových sadech ve výši Kč 300 tis. (tj. 
na 100 %) 

- transfer z rozpočtu MO Pardubice II za pomoc JSDH ve výši Kč 5 tis. (tj. na 100 %)   
- odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 8 400,5 tis. (tj. na 100 %) 
- transfer do rozpočtu města na úhradu pověřence GDPR ve výši Kč 72,6 tis. (tj. na 

100 %). 
Vyšší procento plnění je způsobeno vyššími daňovými příjmy oproti původnímu 
předpokladu.  

• poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 12 056,5 tis. oproti rozpočtu  
Kč 12 420 tis. (tj. na 97,07 %) : z toho 

                                                         správní poplatky na 101,59 % 
                                                         místní poplatky plněny na 96,84 %                           

                         z toho -  místní poplatek ze psů na 78,45 % 
- místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství na 98,12 % 
- místní poplatek za povolení vjezdu do 

vybraných míst na 63,27 % 
- místní poplatek za TKO na 98,22 %. 

 
1.2 Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 1 984 tis., plněny byly na 69,88 %, tj. ve 

výši Kč 1 386,5 tis. Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši  
Kč 377,3 tis., tj. 94,33 % rozpočtované částky. 

Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 203,7 tis. (tj. 76,60 % rozpočtovaného příjmu). 

Další příjmovou položkou činil příjem z vlastní činnosti – z prodeje dřeva a vyfrézovaného 
asfaltu včetně příjmů za přefakturované náklady za poskytnutou stravu pro pracující 
odsouzené v celkové výši Kč 33,3 tis. (tj. 99,2 %) 

Významnou příjmovou položku představoval příjem z odstavné plochy za Domem hudby 
ve výši Kč 519,6 tis. (tj. 52 %). 

Tradičním příjmem jsou také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 56 tis. (93,3 % rozpočtované 
částky). 

Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 95,34 % rozpočtované částky (tj. na 
Kč 95,3 tis.). 

Příjmy z pronájmu pozemků představuje dlužná pohledávka z pronájmu Pernštýnského 
náměstí při farmářských trzích z roku 2015 ve výši Kč 67,8 tis. (tj. 99,8 %). 

Plnění položky „příjmy z úroků“ dosáhla vzhledem k ukládání volných finančních prostředků 
na spořicí účet u Equa bank, a. s., ovšem s poklesem úrokových sazeb, hodnoty Kč 33,3 tis. 
(66,7 % rozpočtované částky). 
 

1.3 Přijaté dotace 

 MO byl v roce 2018 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volbu Prezidenta ČR a na 
komunální volby, dotace na projekt Vzdělávání členů JSDH z ESF a SR a dotace 
z Pardubického kraje na pořízení radiostanic. Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 1 536 
tis., tj. 74,07 % rozpočtované částky. 

Dotace byly v r. 2018 plněny takto:  

- dotace na volbu Prezidenta ČR na 100 % (ve výši Kč 511 tis.) s tím, že bude předmětem 
finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 vzhledem k vyšším výdajům, než 
činila tato záloha na dotaci 



- dotace na komunální volby na 100 % (ve výši Kč 701,8 tis.) s tím, že bude předmětem 
finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 vzhledem k vyšším výdajům, než 
činila tato záloha na dotaci 

- dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů JSDH na 35,2 % (ve výši Kč 292,2 tis.) 

- dotace z Pk na pořízení radiostanic na 100 % (ve výši Kč 31 tis.).   

 
2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2018 

 
Výdaje byly v roce 2018 vyčerpány na 85,02 %. V absolutním vyjádření to znamená 

částku ve výši Kč 54 348,7 tis. z rozpočtovaných Kč 63 925,6 tis. 

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně: 

• kapitola 14 - Vnitřní správa – 96,08 % 
• kapitola 15 - Životní prostředí – 89,02 % 
• kapitola 27 - Doprava – 95,61 % 
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 94,13 % 
• kapitola 34 - Kultura – 76,23 %. 

Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2018 byly: 

• Rekonstrukce sídliště Karla IV. - V. etapa – III. část - Kč 2 255 tis. 
• Rekonstrukce sídliště Karla IV. - V. etapa – II. část - Kč 2 942,2 tis.  
• Úprava povrch. odvodnění v ul. Jindřišská a ul. Jiřího z Poděbrad – Kč 1 122,9 tis. 

 
3. FINANCOVÁNÍ 

 
Schválený rozpočet na rok 2018 počítal s financováním ve výši Kč 2 650 tis., což 

představovalo kladné zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 ve výši Kč 3 370 tis. a 
mínusový zálohový příděl z vyplacených mzdových výdajů na zaměstnance a uvolněné členy 
zastupitelstva do sociálního fondu ve výši Kč 725 tis. Zálohový příděl do sociálního fondu byl 
v průběhu roku zvýšen na Kč 861,1 tis. Při I. změně rozpočtu a při finančním vypořádání 
za rok 2017 byla kapitola financování navýšena o zůstatek bankovních účtů k závěru roku 
2017 a o zdroje z finančního vypořádání s městem Pardubice na hodnotu v celkové výši 
Kč 12 193 tis.  

Výsledný konečný zůstatek základních běžných účtů k 31. 12. 2018 činil Kč 13 629,4 tis. 
 

4. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU 
 
Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2018 činil Kč 865,1 tis. a upravený rozpočet 

činil k 31. 12. 2018 celkem Kč 1 024,8 tis. Skutečné zdroje sociálního fondu činily v roce 
2018 částku ve výši Kč 639,7 tis. a skutečné výdaje částku ve výši Kč 527 tis. Výsledný 
konečný zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2018 činil Kč 112,8 tis.    
 

5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 
 

V průběhu roku 2018 byl do majetku MO Pardubice I pořízen:  
• Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě Kč 125,9 tis. – konkrétně skarifikátor John Deere 

a raft. 
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě Kč 397,1 tis. – např. tiskárny, mobilní 

telefony, radiostanice pro hasiče, stojany na kola, plovací vesty k raftu a pamětní deska 
k vysazenému stromu. 

• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě Kč 30,9 tis. – konkrétně programové 
vybavení VEMA a software k serveru  



• Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci v hodnotě – Kč 109 tis., z toho 
licence k operačnímu systému ve výši Kč 93 tis. a další drobné vybavení pro operativní 
údržbu. 
 
V průběhu roku 2018 byl z majetku MO Pardubice I vyřazen majetek v celkové hodnotě 
Kč 86,8 tis., např. nefunkční mobilní telefony, tiskárny a monitory. 

 
6. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO PARDUBICE I ZA ROK 2018 

 

 Krajský úřad Pardubického kraje provedl ve dnech 26. 11. 2018 a 18. 4. 2019 
přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2017 a v souladu 
s ustanovením § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
provedeného podle § 2 a 3 citovaného zákona, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je uvedena v příloze této zprávy.  

 
       Účetní závěrka MO Pardubice I za rok 2018 bude předložena ke schválení jako 
součást účetní závěrky Statutárního města Pardubice za rok 2018 na jednání ZmP dne 
20. 6. 2019.  

 

 

 

 

 

 

Přílohy 
Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2018 – tabulky 
Čerpání rezerv a dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2018 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2018 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   12. 6. 2019      Číslo zprávy:   3 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 20. 5. 2019 a v RMO 27. 5. 2019 

 
Návrh finančního vypořádání MO Pardubice I za rok 2018 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozdělení přebytku roku 2018 dle předloženého návrhu. 
 
Důvodová zpráva: 

Hospodaření MO Pardubice I za rok 2018 skončilo zůstatkem na ZBÚ u Komerční banky, a. 
s. ve výši Kč 9 809 640,12 a zůstatkem na účtech u Equabank, a. s. ve výši 
Kč 3 819 852,09, tzn. v celkové výši Kč 13 629 492,21. 

Dále je nutno zohlednit finanční vypořádání s městem Pardubice, jehož výsledkem je snížení 
zdrojů pro MO Pardubice I o částku v celkové výši Kč 98 434,90, k rozdělení v rámci 
finančního vypořádání roku 2018 tak vychází částka ve výši Kč 13 531 057,31. 

Z této částky bylo ovšem již ve schváleném rozpočtu MO na rok 2019 zapojeno z přebytku 
Kč 7 000 000,-. Dále byly zapojeny finanční prostředky z nevyčerpaných náhrad z roku 2018 
ve výši Kč 199 000,-. V rámci první změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 bylo 
zapojeno Kč 2 309 000,-. Vyúčtování zálohového přídělu do sociálního fondu za rok 2018 
činí Kč 381 011,51.  

Ke konečnému rozdělení tedy zbývá Kč 3 642 045,80. 

Nyní předkládáme návrh na rozdělení této částky. 

Kapitola 14 – Vnitřní správa 
Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH – Kč 235 000,- 
Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z této položky z roku 2018. 
 
Kapitola 15 - Životní prostředí 
Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na tech. zázemí – Kč 64 000,- 
Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků této položky z roku 2018. 
 

Péče o veřejnou zeleň – seče trávy – Kč 220 000,- 
Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků této položky z roku 2018. 
 

Náhradní plnění – náhrady od firmy Bohemia sen s.r.o. a ost. subjektů – Kč 415,- 
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z náhrad od firmy Bohemia sen s.r.o. a od 
ostatních subjektů z roku 2018 nad rámec již zapojených prostředků ve schváleném rozpočtu 
na rok 2019. 



 
Kapitola 27 – Doprava 
Opravy a udržování komunikací – Kč 300 000,- 
Jedná se o navýšení finančních prostředků na této položce, z které jsou hrazeny zejména 
veškeré opravy dlážděných i asfaltových povrchů komunikací a opravy kanalizačních vpustí 
a odborné posudky.  
 
Kapitola 33 – Školství, kultura a tělovýchova 
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže – Kč 9 400,- 
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na položce „Dotace a dary pro školy a na 
aktivity mládeže“ z roku 2018. 
 
Kapitola 34 - Kultura 
Dotace a dary na kulturní akce – Kč 55 000,- 
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na položce „Dotace a dary na kulturní akce“ 
z roku 2018. 
 
Rezervy 
Rezerva rozpočtu – Kč 2 758 230,80 
Jedná se o navýšení rezervy rozpočtu o zbývající finanční prostředky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Návrh rozdělení přebytku roku 2018 – tabulka 
Finanční vypořádání MO Pardubice I za rok 2018 - tabulky 
 
 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   12. 6. 2019      Číslo zprávy:   4 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 20. 5. 2019 a v RMO 27. 5. 2019 

 
Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Důvodová zpráva: 

Vytvoření příjmové položky „Dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti“ 
V souvislosti s podepsanou smlouvou s Úřadem práce na dotace na aktivní politiku 
zaměstnanosti navrhujeme vytvoření příjmové položky „Dotace z ÚP na aktivní politiku 
zaměstnanosti“ ve výši Kč 78 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci“ v rámci kapitoly 
14 – Vnitřní správa 
Ve vazbě na přijatou dotaci z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti navrhujeme 
navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci“ v rámci kapitoly 
14 – Vnitřní správa ve výši Kč 78 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Péče o veřejnou zeleň – seče trávy“ v rámci kapitoly 15 – 
Životní prostředí 
V souvislosti s uzavřením dodatku k SOD (omylem nezapočtené seče I. intenzitní třídy) 
na seče trávy navrhujeme navýšení výdajové položky „Péče o veřejnou zeleň – seče trávy“ 
v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 200 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Zahradní mobiliář a herní prvky“ v rámci kapitoly 15 – Životní 
prostředí 
Vzhledem k pořizování nových fitness prvků navrhujeme navýšení výdajové položky 
„Zahradní mobiliář a herní prvky“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši 
Kč 150 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova“ v rámci kapitoly 27 - 
Doprava 
Vzhledem k výši předpokládaných rozpočtových nákladů navrhujeme navýšení výdajové 
položky „Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku 
ve výši Kč 400 000,-.  



Navýšení výdajové položky „Akce pořádané MO Pardubice I“ v rámci kapitoly 34 - Kultura 
V souvislosti s pořízením stanu na pořádání kulturních akcí navrhujeme navýšení výdajové 
položky „Akce pořádané MO Pardubice I“ v rámci kapitoly 34 – Kultura o částku ve výši 
Kč 20 000,-. 

Navýšení výdajové položky „Životní jubilea“ v rámci kapitoly 34 – Kultura 
V souvislosti s nákupem nových knih pro jubilanty navrhujeme navýšení výdajové položky 
„Životní jubilea“ v rámci kapitoly 34 – Kultura o částku ve výši Kč 40 000,-. 

Snížení rezervy rozpočtu 
Snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 860 000,-. 

Vytvoření rezervy na krizové situace 
Na základě § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, 
je nutno ve veřejných rozpočtech vytvářet rezervu k zajištění přípravy na krizová opatření a 
na řešení krizových situací. Výše této rezervy není zákonem určena, navrhujeme vyčlenění 
částky ve výši Kč 50 000,-. 

 
 
Výsledkem 2. změny rozpočtu je: 

• Vytvoření příjmové položky „Dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti“ 
ve výši Kč 78 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad v nemoci“ v rámci 
kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 78 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Péče o veřejnou zeleň – seče trávy“ v rámci 
kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 200 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Zahradní mobiliář a herní prvky“ v rámci kapitoly 
15 – Životní prostředí o částku Kč 150 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova“ v rámci 
kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 400 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Akce pořádané MO I“ v rámci kapitoly 34 - Kultura 
o částku ve výši Kč 20 000,- 

• Navýšení výdajové položky „Životní jubilea“ v rámci kapitoly 34 – Kultura 
o částku ve výši Kč 40 000,- 

• Snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 860 000,-  
• Vytvoření rezervy na krizové situace ve výši Kč 50 000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 – tabulka 
 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   12. 6. 2019      Číslo zprávy:   5 

Předkladatel:    Ing. Patrik Dospěl, předseda FV ZMO Pardubice I 

Zpracoval:      Bc. Petr Víšek, vedoucí OE 

Projednáno:  ve finančním výboru dne 20. 5. 2019 a v RMO 27. 5. 2019 

 
Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2019 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
1. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 dle předloženého návrhu. 

        Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2019 

Důvodová zpráva: 
Aktualizujeme skutečný zůstatek na účtu sociálního fondu z roku 2018, kdy ve schváleném 
rozpočtu na rok 2019 byl rozpočtován očekávaný zůstatek z roku 2018 ve výši Kč 100 000,-. 
Skutečný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2018 činil Kč 112 758,25. Rozdíl mezi 
očekávaným a skutečným zůstatkem činil Kč 12 758,25. Zároveň došlo k vyúčtování 
zálohového přídělu do sociálního fondu za rok 2018 v rámci finančního vypořádání za rok 
2018, na základě kterého dochází k navýšení přídělu do sociálního fondu o částku ve výši 
Kč 381 011,51. Celková aktualizace se tak projeví zvýšením zdrojů sociálního fondu 

Údaje jsou v Kč

Schválený rozpočet 
soc. fondu

Rozpočet po 
aktualizaci SF

aktualizace

Skutečný zůstatek k 31.12.2018 100 000,00 112 758,25 12 758,25
Zálohový příděl v roce 2019 793 000,00 793 000,00 0,00
Dodatečný příděl za rok 2018 0,00 381 011,51 381 011,51
Úroky z účtu 100,00 100,00 0,00

Zdroje celkem: 893 100,00 1 286 869,76 393 769,76

VÝDAJE

Příspěvek na reprezentaci 140 000,00 140 000,00 0,00
Příspěvek na stravování 390 000,00 390 000,00 0,00
Dary při významných životních situacích 40 000,00 40 000,00 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 42 000,00 42 000,00 0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby 65 000,00 65 000,00 0,00
Poplatky z účtu 3 000,00 3 000,00 0,00
Rezerva 183 100,00 576 869,76 393 769,76

Výdaje celkem: 893 100,00 1 286 869,76 393 769,76

Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00

ZDROJE

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z účtu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00

Údaje jsou v Kč

Očekávaný zůstatek k 31.12.2009 175 000,00Zálohový příděl v roce 2009 418 800,00Úroky z úč tu 100,00

Zdroje celkem: 593 900,00Příspěvek na reprezentaci 170 000,00



o Kč 393 769,76. Na výdajové straně rozpočtu sociálního fondu o tuto částku zvyšujeme 
rezervu rozpočtu sociálního fondu. 

 
Rezerva rozpočtu sociálního fondu bude činit po aktualizaci celkem Kč 576 869,76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Návrh 1. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 (tabulka) 
 
 
 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02   PARDUBICE 

 

Zpráva pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I 

Termín jednání:   12. 6. 2019      Číslo zprávy:   6 

Předkladatel:    Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D., předseda KV 

Zpracoval:      Pavlína Stuchlíková, Kontrolní výbor 

Projednáno:  Kontrolní výbor dne 29. 5. 2019 

 
Kontrolní zpráva č. 3 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 

 
Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání 
kontrolního výboru dne 29. 5. 2019. 
Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem: 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. s o u h l a s í 

s předloženou Kontrolní zprávou č. 3 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I, 
2. p o n e c h á v á   v   e v i d e n c i 

- volební období 2014 – 2018 usnesení č.: 129Z 
- volební období 2018 – 2022 usnesení č.: 15Z, 30Z 

3. v y ř a z u j e   z   e v i d e n c e 
- volební období 2018 – 2022 usnesení č.: 25Z, 26Z, 27Z, 28Z, 29Z, 31Z 

 
 
Důvodová zpráva: 

AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V  EVIDENCI USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 129Z   21/03/18   pro 13, proti 0, zdrž. 0 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním 
období 2014 až 2018 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci 
v komisích a výborech v roce 2017: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora   Kč    800,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč    600,- 
Michal Pilař    Kč    400,- 
Jiří Novotný    Kč    200,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč 1 000,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč    800,- 
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.   Kč    600,- 
René Živný    Kč    200,- 
Štefan Švestka    Kč    600,- 



Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč    500,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč 2 000,- 
František Miláček    Kč 2 000,- 
Pavel Nevečeřal    Kč 2 000,- 

        Z: Bc. Petr Víšek – ved OE 
        T: 31. 12. 2018 
Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě. 
 
 
Usnesení č. 15 Z   2/12/18   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u k l á d á  
starostce městského obvodu Pardubice I zahájit jednání s odborem dopravy Magistrátu 
města Pardubic ve věci zprůjezdnění ulice Jindřišská pro cyklisty v obousměrném provozu. 
 
 
Usnesení č. 30 Z   3/3/19   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 členy 
zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 
2018: 

Komise pro rozvoj městského obvodu 
PaedDr. Hana Tomanová  Kč    800,- 
MUDr. Tomáš Sýkora   Kč    400,- 
Ing. Ivan Herynk    Kč    400,- 
Michal Pilař    Kč    800,- 

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu 
Mgr. Renata Janecká   Kč   800,- 
Ing. Přemysl Kunt   Kč   800,- 
René Živný    Kč   600,- 

Finanční výbor 
Ing. Miroslav Mareš   Kč   200,- 
Mgr. Martin Kubrycht   Kč   600,- 

Kontrolní výbor 
Ing. Zuzana Klimplová   Kč   400,- 
František Miláček    Kč   600,- 
Pavel Nevečeřal    Kč   400,- 

        Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE 
        T: 30. 06. 2019 
 
 
AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z  EVIDENCE USNESENÍ: 
 
Usnesení č. 25 Z   3/3/19   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
b e r e   n a   v ě d o m í 
zprávu starostky a místostarosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu 
městského obvodu Pardubice I. 
 
 



Usnesení č. 26 Z   3/3/19  (pro 10, proti 1 – V. Jirsa,  
zdrž. 3 – F. Sedlák, O. Beran, J. Čáslavka) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
1. aktualizaci Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
2. dofinancování Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště Závodu míru – 
III. etapa.“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů 
v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 
 
 
Usnesení č. 27 Z   3/3/19   (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
u k l á d á 
Radě MO Pardubice I v rámci realizace projektu regenerace panelového sídliště Závodu 
míru – III. etapa koordinovat a konzultovat práce s odborem hlavního architekta.  
                 T.: do 15. 4. 2019 
Plnění usnesení: Předáno náměstku Kvašovi. 
 
 
Usnesení č. 28 Z   3/3/19   (pro 9, proti 0,  

zdrž. 4 – O. Beran, J. Čáslavka, V. Jirsa 
          F. Sedlák) 
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e 
1. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019 dle přeloženého návrhu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
 
Usnesení č. 29 Z   3/3/19  (pro 9, proti 1 – V. Jirsa, zdrž. 3 – O. Beran, 
     J. Čáslavka, F. Sedlák)  
Zastupitelstvo MO Pardubice I  
s c h v a l u j e  
navýšení výdajové položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ 
o částku ve výši Kč 350 000,- a zároveň snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši 
Kč 350 000,-.  
 
 
Usnesení č. 31 Z   3/3/19   (pro 13, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. souhlasí  

s předloženou Kontrolní zprávou č. 2 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I  
2. ponechává v dlouhodobé evidenci  

usnesení č.:  
      - volební období 2018 – 2022: 21Z, 22Z, 23Z 
3. ponechává v evidenci  

usnesení č.:  
- volební období 2014 – 2018: 129Z 
- volební období 2018 – 2022: 15Z 

4. vyřazuje z evidence 
Usnesení č.:  
- volební období 2014 – 2018: 126Z,  
- volební období 2018 – 2022: 14Z, 16Z, 17Z, 18Z,19Z, 20Z, 24Z 

 
 


