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

 
 
 

 
Z á p i s 

z 2. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 12. 12. 2018 
v 16:40 hodin v salónku restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277, Pardubice 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. František Weisbauer,  

Milan Drahoš (od 16:50 hod.), Ing. Marta Vitochová (od 18:30 hod.) 
Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí  OŽPD 

 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Jmenování předsedy a členů Komise školství, kultury a sportu 
2. Návrh statutu Komise školství, kultury a sportu 
3. Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2018 
4. Rozpočtové opatření č. 8 
5. Vyjádření k územnímu řízení 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
7. Smlouvy 
8. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 11. 2018 
 
 
1. Jmenování předsedy a členů Komise školství, kultury a sportu 
Zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 20 
Rada městského obvodu Pardubice II jmenuje předsedkyní Komise školství, kultury a sportu PhDr. 
Štěpánku Rubešovou, PhD. a dalšími členy komise Bc. Jana Hrubeše, DiS., RSDr. Josefa Jirků, Bc. Martina 
Berana, DiS., Ing. Zdeňka Přikryla, Mgr. Annu Kučerovou a pana Jiřího Petružálka. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2.  Návrh statutu Komise školství, kultury a sportu 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 21 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje návrh statutu Komise školství, kultury a 
sportu, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Úbytkový seznam knih Knihovny MO II za rok 2018 
Se zprávou seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 22 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje předložený návrh úbytkového seznamu za rok 2018 a 
souhlasí s odepsáním uvedených knih a periodik z knihovního fondu.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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4. Rozpočtové opatření č. 8 
Starosta informoval členy rady o důvodech provedení rozpočtového opatření č. 8. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 23 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou 
tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5.  Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řeznanina. Ing. Weisbauer vznesl požadavek, zapracovat do usnesení podmínku, 

aby střecha administrativní budovy měla podobu zelené střechy. Došlo k úpravě návrhu na 
usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 24 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s umístěním novostavby „administrativní objekt Stäubli 
Pardubice“ dle projektové dokumentace CETTUS a.s., Jiráskova 2869, Pardubice pro investora Fáblovka 
reality s.r.o., Fáblovka 568, Pardubice s doporučením zvážit možnost použití zelené střechy na objektu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. Projednáno 
jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 25 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí města o bezúplatný převod pozemků 
označených jako p. p. č. 3707/16 o výměře 1.534 m2, p. p. č. 3707/30 o výměře 220 m2, p. p. č. 3707/31 
o výměře 234 m2 a p. p. č. 3707/32  o výměře 287 m2 z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 26 
Rada městského obvodu Pardubice II doporučuje využít nabídku xxx a xxx k odkoupení pozemku 
označeného jako p.p.č. 3737/6 o výměře 105 m2 v k.ú. Pardubice městem za kupní cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 27 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Dopravního podniku města Pardubic a.s. o 
uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení, a to za účelem umístění a provozování stávajících 7 ks 
oboustranných světelných reklamních zařízení typu city light, každé o rozměru reklamní plochy 1,18 m x 
1,75 m (tj. 2,065 m2) na částech uvedených pozemků: p.p.č. 3702/1, 3647/23, 3707/6, 3707/15, 
4376/1, 3710/1, vše k.ú. Pardubice. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 28 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 3848/3, p. p. č. 4329/2, p. p. č. 
4333/2, p. p. č. 4364, p. p. č. 4376/1, p. p. č. 4866/8, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném 
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geometrickým plánem č. 7495-29/2013, spočívajícího v uložení a provozování nově vybudovaného 
optického kabelu uloženého v rámci investiční akce „29-019 Vodafone-Pardubice“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Jednání rady bylo přerušeno v 16:55 hodin.  
Jednání pokračovalo v 18:30 hodin.  
 
Návrh posledního usnesení v rámci bodu 6 programu Žádosti – nakládání s pozemky, týkající se 
pozemku p.p.č. 3638/4, byl po dohodě členů rady stažen z projednávání. 
 
7. Smlouvy 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 29 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb se Službami města 
Pardubic a.s. (ošetřování veřejné zeleně aj. v roce 2019) s cenou 1 167 360,- 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. 30 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O - MO II 01/2019 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 500 000 Kč bez 
DPH) a obsluhy a výsypu košů na psí exkrementy (předpokládaný objem prací 215 000 Kč bez DPH) 
v roce 2019. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 31 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. K - MO II 01/2019 se Službami 
města Pardubic a.s. (údržba a opravy komunikací) s předpokládaným ročním objemem prací max. 
750 000 Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 11. 2018 
Starosta informoval členy rady o čerpání k 30. 11. 2018. Členové vzali zprávu o čerpání rozpočtu  
k 30. 11. 2018 na vědomí. 
 
 
Přílohy k usnesení č. 21, 23. 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
 
 
……………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                        místostarosta                                                                                          starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 13. 12. 2018 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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Příloha k usnesení RMO č. 21 ze dne 12. 12. 2018 

 
Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128,  530  09  Pardubice

 
 
 

 

S t a t u t 

Komise školství, kultury a sportu 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Komise školství, kultury a sportu (dále jen komise) je zřízena jako iniciativní a poradní orgán Rady 
městského obvodu Pardubice II podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

2. Komise je zřizována a rušena usnesením rady městského obvodu. Počet členů komise stanovuje, 
předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada městského obvodu. 
Starosta jmenuje tajemníka komise pro výkon administrativních záležitostí komise. 

3. Činnost komise řídí rada městského obvodu. 
4. Rada městského obvodu projednává návrhy a doporučení z jednání komise. 
 

II. 
Kompetence komise 

1. Rada městského obvodu pověřuje komisi  
- posouzením a vyhodnocením předložených žádostí o dotace v souladu s podmínkami pro 

poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu, 
- zpracováním stanovisek k přijímaným opatřením v oblasti školství z úrovně města /optimalizace 

školství, školské obvody,../, 
- projednáváním organizačního a finančního zabezpečení aktivit městského obvodu v oblasti 

kultury, práce s mládeží a sportu včetně účasti členů komise na konkrétním zabezpečení aktivit 
/projekty/, 

- plněním dalších konkrétních úkolů stanovených usneseními rady městského obvodu; tato musí 
být v souladu s postavením komise a jejich splnění je v reálných možnostech. 

2. Rada městského obvodu pověřuje předsedu komise 
- zpracováním a předkládáním zpráv pro rozhodování na jednání rady městského obvodu, 
- zpracováním a předkládáním zpráv na zasedání zastupitelstva městského obvodu z pověření 

rady městského obvodu /nebo spolu se starostou nebo jiným radním/, 
- účastnit se jednání rady městského obvodu při projednávání záležitostí z činnosti komise.       

3. Komise může vykonávat svou činnost i z vlastní iniciativy s ohledem na potřeby městského obvodu 
v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu. O této činnosti informuje předseda komise radu 
městského obvodu.        

 
III. 

Jednání komise 
1. Komise se schází dle potřeby tak, aby byly projednávány záležitosti z činnosti komise před 

projednáváním, případně schvalování v radě či zastupitelstvu městského obvodu. 
2. Jednání komise jsou neveřejná, pokud komise nerozhodne jinak. 
3. Jednání komise se může účastnit kterýkoliv člen rady městského obvodu. 
4. Jednání komise připravuje a řídí předseda komise nebo (v případě jeho nepřítomnosti) jím pověřený 

člen komise. Podmínkou jednání komise je účast nadpoloviční většiny členů. 
5. Z jednání komise se pořizuje zápis, který obsahuje datum jednání a účast členů, případně hostů, 

program jednání, záznam o projednávaných bodech programu, usnesení komise k projednávaným 
bodům programu. Obsahem usnesení jsou návrhy, náměty včetně doporučení komise. O usnesení 
je hlasováno. Komise se usnáší většinou hlasů všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. 
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6. Usnesení z jednání komise jsou podkladem pro jednání a stanovení dalšího postupu radou 
městského obvodu.  

7. Zápis z jednání včetně návrhů zpráv k projednání předseda komise předává starostovi nebo 
tajemníkovi úřadu městského obvodu pro zabezpečení dalšího kontaktu s radou městského obvodu 
a k archivaci. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Statut Komise školství, kultury a sportu nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2018; současně se ruší statut 

ze dne 3. 6. 2015. 
2. Statut Komise školství, kultury a sportu byl schválen Radou městského obvodu Pardubice II dne  

12. 12. 2018 usnesením č. 21 . 
 
 
 
   
 
starosta                                           
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 23 ze dne 12. 12. 2018 

 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018 
 

Rozpočtové opatření č. 8 
 

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 navyšují o  8 224,5 tis. Kč  
    

• položka podíl na sdílených daních – DPH se navyšuje o  8 300,0 tis. Kč 

� vyřazuje se transfer na MmP jako podíl městského obvodu na RPS Polabiny – Stavbařů, 

Rosická ve výši  8 300,0 tis. Kč 

− transfer bude uskutečněn až v příštím roce, položka je proto letos vyřazena 

 

• položka příjmy na zabezpečení voleb se vyřazuje ve výši     630,0 tis. Kč 

− městský obvod obdrží ještě do konce roku dotaci na zabezpečení voleb do zastupitelstev 

obcí, proto je položka vyřazena 

 

• zařazuje se účelová dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí ve výši  554,5 tis. Kč 

− výše celkových výdajů na zajištění voleb prozatím není známa, ale již nyní jsou výdaje  

o něco vyšší než obdržená dotace; vzniklý rozdíl bude vypořádán v rámci finančního 

vypořádání v příštím roce 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

V části životní prostředí se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

• položka energie (voda, el. energie) se navyšuje o        10,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního čerpání (platby za vodu ve fontánách a pítkách, za spotřebu el. 

energie u fontán a hodin) je položku navrženo navýšit, aby nedošlo k jejímu přečerpání 

 

• položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se snižuje o        10,0 tis. Kč 

− položka nebude v plné výši vyčerpána, část prostředků je proto navrženo použít na výše 

uvedenou položku 

 

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k úpravám mezi položkami 
 

• položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o        50,0 tis. Kč 

− položku je navrženo navýšit z důvodu vzniklé potřeby provést nutné neplánované opravy 

komunikací 

 

• položka investice – doprava se snižuje o        50,0 tis. Kč 
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� položka RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – podíl MO se snižuje o    8 300,0 tis. Kč 

− jak je uvedeno výše, transfer do rozpočtu města se letos již neuskuteční a podíl 

obvodu bude uhrazen až v příštím roce; částka je proto přesunuta do rezervy 

rozpočtu 
 

� položka RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – transfer na MmP se vyřazuje ve výši 
      8 300,0 tis. Kč 

− obdobně jako je transfer z důvodu jeho neuskutečnění vyřazen z příjmové části 

rozpočtu, je vyřazen i z výdajové části rozpočtu 
 

� položka parkoviště Grusova – podíl MO se snižuje o        50,0 tis. Kč 

− položka nebude čerpána, část prostředků je proto navrženo přesunout na 

navýšení položky na opravy a udržování komunikací 

  
V části rezervy dochází ke zvýšení o   8 224,5 tis. Kč 

         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o  8 224,5 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 8 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 20 372,1 +8 300,0 28 672,1

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 170,1) (33 170,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 955,3) (-6 955,3)

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

(kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO

Pardubice I - transfer na MmP
(-5,0) (-5,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 300,0) (+8 300,0) (0,0)

(náklady na GDPR - transfer na MmP) (-72,6) (-72,6)

(náhrada od pojišťovny za havárii vody - transfer z MmP) (165,9) (165,9)

Správní poplatky 170,0 170,0

Místní poplatky 9 800,0 9 800,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

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

 - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 1,0 1,0

Přijaté sankční platby 95,0 95,0

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

Příjmy ostatní 60,0 60,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 163,5 163,5

Příjmy na zabezpečení voleb 630,0 -630,0 0,0

PŘIJATÉ DOTACE

Přijatá účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta 400,0 400,0

Přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí - +554,5 554,5

PŘÍJMY CELKEM                                                                  32 041,6 +8 224,5 40 266,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017 22 324,6 22 324,6

Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 23 ze dne 12.12.2018

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2018 

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 8

(po rozpočtovém opatření č. 8)

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Stránka 1



CELKEM 54 366,2 +8 224,5 62 590,7

SOCIÁLNÍ FOND -431,8 -431,8

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 53 934,4 +8 224,5 62 158,9

Stránka 2



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 730,4 13 730,4

Platy zaměstnanců 6 000,0 6 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 800,0 1 800,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 30,0 30,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 560,0 2 560,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 215,0 215,0

Drobný dlouhod. majetek 170,0 170,0

El. energie 85,0 85,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 60,0 60,0

Školení, vzdělávání 150,0 150,0

Poradenství, konzultace, studie 147,4 147,4

- GDPR - podíl MO (200,0) (200,0)

- GDPR - transfer na MmP (-72,6) (-72,6)

- ostatní poradenství, konzultace, studie (20,0) (20,0)

Ostatní služby 533,0 533,0

- příspěvek na stravování (143,0) (143,0)

- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (390,0) (390,0)

Opravy a udržování ÚMO 390,0 390,0

Cestovné 35,0 35,0

Pohoštění 30,0 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 10,0

Zabezpečení voleb 1 080,0 1 080,0

Zřízení sprchového koutu v budově ÚMO 50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 14 725,0 0,0 14 725,0

Energie (voda, el. energie) 40,0 +10,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       70,0 70,0

Péče o zeleň 5 650,0 5 650,0

- zeleň (3 250,0) (3 250,0)

- seč trávníků (2 400,0) (2 400,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 900,0 -10,0 1 890,0

Odpady 1 500,0 1 500,0

- zeleň (100,0) (100,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (250,0) (250,0)

- komunální odpad (1 150,0) (1 150,0)

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 5,0 5,0
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Investice - životní prostředí (včetně PD) 3 450,0 3 450,0

- rekonstrukce hřiště u slona (1 000,0) (1 000,0)

- parter u knihovny (1 400,0) (1 400,0)

- drobné investice (200,0) (200,0)

- kontejnerové ohrádky Sluneční (850,0) (850,0)

Středisko úklidových prací 2 110,0 2 110,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 1 830,0 1 830,0

  - dohody 30,0 30,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 120,0 120,0

  - energie (voda, el. energie) 30,0 30,0

  - ostatní služby 80,0 80,0

    - příspěvek na stravování (50,0) (50,0)

    - ostatní služby (vč. služeb telekomunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 795,0 0,0 19 795,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 +50,0 4 550,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Investice - doprava 15 185,0 -50,0 15 135,0

- Družby - 2. etapa (3 395,0) (3 395,0)

- Lidická (2 300,0) (2 300,0)

- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - podíl MO (8 410,0) (-8 300,0) (110,0)

- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP (-8 300,0) (+8 300,0) (0,0)

- Gagarinova - PD (250,0) (250,0)

- úpravy okolí Bajkalu (2 990,0) (2 990,0)

- PD na akce ITI (200,0) (200,0)

- stezka u zdymadla (2 050,0) (2 050,0)

- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa (1 400,0) (1 400,0)

- parkoviště Grusova - podíl MO (630,0) (-50,0) (580,0)

- chodníky v parku J. Srbka (700,0) (700,0)

- K. Šípka - PD (250,0) (250,0)

- Sever - centrum - PD (250,0) (250,0)

- Brožíkova - PD (290,0) (290,0)

- ostatní investice vč. PD (370,0) (370,0)

33 DOTACE A DARY 330,0 330,0

Rezerva na dotace 79,1 79,1

- dotace H. Machové - The Internat. Festival Jazz Dance Open 2018 4,1 4,1

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa 7,7 7,7

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a veřejnost 9,0 9,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 2018 13,7 13,7
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- dotace Maple Pool Club, z.s. - činnost, mezinár. juniorský turnaj 9,9 9,9

- dotace SOŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž žáků v Německu 3,3 3,3

- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. - činnost, turnaj, hokejbal do MŠ 15,2 15,2

- dotace MŠ Klubíčko - S národním bohatstvím na farmě 3,7 3,7

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XI. Festival pěveckých sborů 5,0 5,0

- dotace SK lyžařů Polabiny - pronájmy, permanentky 9,9 9,9

- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže 3,3 3,3

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a veřejnost 14,6 14,6

- dotace SK Lvíček - provoz klubu, dětský závod Lion Race 17,0 17,0

- dotace Rodinnému Integr. Centru z.s. - Tradiční svátky děti slaví v RIC 6,9 6,9

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - Polabiny - činnost Mladých hasičů 10,9 10,9

- dotace Gymnáziu Mozartova - Brána jazykům otevřená 3,0 3,0

- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - Komorní koncert 4,3 4,3

- dotace MŠ Zvoneček - rozšíření učebny pro keramickou dílnu 4,0 4,0

- dotace Univerzitě Pardubice - Noc vědců 2018 5,9 5,9

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS 2018 - 25. bienále 15,0 15,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a veřejnost 14,5 14,5

- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - muzikálové představení 20,0 20,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 50,0 50,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 596,5 2 596,5

Knihovna 1 266,0 1 266,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 659,0 659,0

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 40,0 40,0

- ostatní služby 107,0 107,0

   - příspěvek na stravování (17,0) (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb telekomunikací) (90,0) (90,0)

- běžné opravy a údržba 60,0 60,0

- úpravy knihovny 230,0 230,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 513,5 513,5

Vánoční akce 290,0 290,0

Masopust 25,0 25,0

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

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Polabinské čarodějnice 25,0 25,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II 20,0 20,0

Stránka 5



Pardubice na Labi 30,0 30,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 120,0 120,0

Besedy s občany 5,0 5,0

Rezerva na akce obvodu 15,0 15,0

REZERVY                                                                      2 757,5 +8 224,5 10 982,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 10,0 10,0

Rezerva rozpočtu 2 667,5 +8 224,5 10 892,0

VÝDAJE   CELKEM 53 934,4 +8 224,5 62 158,9

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 8

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 431,8 431,8

Zůstatek účtu k 31.12.2017 61,7 61,7

PŘÍJMY CELKEM 493,5 493,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 215,0 215,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 61,0 61,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 25,0 25,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 60,5 60,5

CELKEM 493,5 493,5

na rok 2018

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 8)
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