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I. Rozbor hospodarení rozpoctu Mestského obvodu Pardubice III roku 2011

Rozpocet mestského obvodu na rok 2011 byl projednán a schválen na 2. rádném jednání Zastupitelstva
mestského obvodu Pardubice III dne 16. 12. 2010 usnesením C. Z/39/2010. Pri zpracování rozpoctu
mestského obvodu pro rok 2011 se vycházelo z rozpoctového výhledu mestského obvodu pro roky 2009
- 2013 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimálne dva roky po roce, na který
je sestavován rozpocet. Rozpoctové hospodarení bylo schváleno jako vyrovnané a to ve výši 28.516 tis.
Kc. Do 31. 12. 2011 byly projednány a 'schváleny celkem ctyri rozpoctové zmeny.

První rozpoctovou zmenou byly navýšeny zdroje rozpoctu vlivem zapojení financních prostredku
predchozího roku o cástku 2.714 tis. Kc. Druhou rozpoctovou zmenou pak bylo zapojeno financní
vyporádání s mestem Pardubice za predchozí období v cástce 2.657 tis. Kc. Tretí rozpoctovou zmenou z
21. 9. 2011 byly z duvodu nízkého výberu jednotlivých poplatku souvisejících s VHP sníženy príjmy
rozpoctu o 434 tis. Kc na celkový objem rozpoctu 33.557 tis. Kc.
Po poslední - ctvrté rozpoctové zmene roku 2011, kde došlo jen k presunúm v rámci jednotlivých
kapitol, zustal rozpocet na konecné cástce 33.557 tis. Kc ve zdrojové i výdajové cásti.

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOCTU PRO ROK 2011- PLNENÍ

Príjmová cást rozpoctu

Príjmy mestského obvodu za rok 2011 cinily celkem 27.985 tis. Kc, což predstavuje 107%
z rozpoctovaných príjmu. Podíl jednotlivých druhu príjmu je uveden v tabulkové cásti zprávy.

Podstatnou cástí príjmu Mestského obvodu Pardubice III jsou transfery a dane stanovené dle statutu a
prevedené z rozpoctu mesta Pardubic. Jedná se zejména o podíl na výnosu dane z nemovitostí, dane
z pridané hodnoty, dane z príjmu fyzických i právnických osob s výjimkou dane z príjmu právnických
osob, kdy je poplatníkem stát.

Dle rekapitulace príjmú cinil podíl na daních pro celý rok 2011 cástku 11.696 tis. Kc. Transfer na
životní prostredí 6.065 tis. Kc, transfer na výdaje v oblasti dopravy 2.902 tis. Kc. Dále pak ostatní
transfer ve výši -119 tis. Kc jako jednorázový transfer na dofinancování získané dotace na projekt
"Regenerace zelene u škol na území MO III" z Operacního programu Životního prostredí a dále 16 tis.
Kc za plnení pojistného.

Celkem byly ve sledovaném období sdílené dane a transfery z rozpoctu mesta Pardubic vycísleny ve
výši 20.560 tis. Kc.
V roce 2011 byly tyto dane a transfery z rozpoctu mesta Pardubic celkem zaslány v plné výši, tedy v
cástce 20.650 tis. Kc. V rámci DPH byl v cástce -6.358 tis. Kc proveden prevod zpet do rozpoctu mesta
Pardubic za svoz a likvidaci TKO. Do financního vyporádání s rozpoctem Statutárního mesta
Pardubice za rok 2011 nepujde žádná cástka.
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V príjmové cásti jsou dále velkou danovou položkou príjmy z místních poplatku, které byly pro rok
2011 naplneny ve výši 9.738 tis. Kc, cožje 101% rozpoctu.

Náleží sem výber místních poplatku dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na príslušné obecne
závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem mesta Pardubice. K temto príjmum patrí místní poplatek ze
psu (580 tis. Kc predstavuje 97% rozpoctu), za užití verejného prostranství (455 tis. Kc), dále pak
místní poplatek za provoz výherních hraCÍch prístroju (823 tis. Kc predstavuje 91% rozpoctu) a místní
poplatek za provoz jiných technických herních zarízení (890 tis. Kc predstavuje 111% rozpoctu).

Plnení príjmu místního poplatku za provoz systému shromaždování, sberu, trídení, využívání a
odstranování komunálního odpadu (TKO) cinilo za sledované období 6.989 tis. Kc, což predstavuje
100% predpokladu. U tohoto místního poplatku je prevádeno 91% rozpoctované cástky do rozpoctu
Statutárního mesta Pardubice (který nese hlavní náklady spojené s likvidaCÍ odpadu). Transfer cásti
poplatku je prováden podle statutu formou podílu na DPH ve dvou splátkách. Cástka vybraná nad toto
procento zustává v rozpoctových príjmech mestského obvodu. Celý poplatek i jeho odvod je odvislý od
poctu obyvatel- poplatníku v našem obvodu.

Dalším danovým príjmem je výtežnost z provozu výherních hraCÍch prístroju, který byl pro rok 2011
naplnen ve výši 1.425 tis. Kc (102% rozpoctované cástky).

Všechny príjmy z místních poplatku byly naplneny témer v plné výši.

Do skupiny danových príjmu dále náleží vybírané správní poplatky, které byly vybrány ve výši
818 tis. Kc. Nejvetší podíl príjmu ze správních poplatku tvorí správní poplatek za provozování
výherních hraCÍch prístroju, který dosáhl výše 671 tis. Kc, což predstavuje 112% rozpoctu (tento správní
poplatek je však legislativními zmenami pro další období minimalizován).

Príjmy nedanové byly naplneny reálne v cástce 561 tis. Kc. Zde došlo k výraznému zkreslení vlivem
preposlanému podílu príjmu na nájemném z majetku mesta v prubehu prosince 2011, který cinil 346 tis.
Kc. Dále jsou zde zahrnuty úroky z bežných úctu ve výši 126 tis. Kc (plnení 157% ovlivnené vysokým
zustatkem na bankovních úctech), prijaté sankce a pokuty v rámci stavebního rízení a v prestupkovém
rízení ve výši 27 tis. Kc, ostatní nedanové prijmy (poplatky v rámci provozu knihovny) 52 tis. Kc.

Další položkou príjmové cásti rozpoctu jsou prijaté dotace. Pro rok 2011 byly rozpoctovány dotace na
sociální dávky ve výši 1.200 tis. Kc Tyto dotace byly poskytnuty ve výši 1.177 tis. Kc, rozdíl oproti
skutecnému cerpání bude poukázán v rámci financního vyporádání. Další poskytnutou dotaCÍ je 63 tis.
Kc z MK CR pro knihovnu v rámci programu "Verejné informacní služby knihoven - VISK 3", která
byla rádne vycerpána.

Financování

Prebytek z roku 2010 cinil 5.015 tis. Kc. Financní vyrovnání se Statutárním mestem Pardubice za rok
2010 predstavovalo cástku 2.657 tis. Kc. Tyto financní prostredky v dané cástce byly v cervenci 2011
poukázány na náš úcet Statutárním mestem Pardubice. Prevod z rozpoctu, jako prídel sociálního fondu,
byl uskutecnen ve výši -336 tis. Kc.

Zmenu stavu na bankovních úctech predstavuje konecný zustatek na základním bežném úctu ke
dni 31. 12.2011 v cástce 12.120.675,- Kc.

Celkem dosáhlo financování cástky -4.785 tis. Kc (což predstavuje úspory pro další rok).

Financování doplnuje zdroje rozpoctu tak, že spolecne s príjmy se rovnají výdajum. Celkové
skutecné zdroje sledovaného období jsou v konecné výši 23.200 tis. Kc, což predstavuje 69%
rozpoctu a rovnají se v této výši výdajum.

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubjce!JI za rok 2011
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VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOCTU PRO ROK 2011- CERPÁNÍ

Celkové výdaje za rok 2011 dosáhly cástky 23.200 tis. Kc, což predstavuje 69% rozpoctovaných
výdaju. U žádné z položek upraveného rozpoctu nedošlo k precerpá ní.
Kapitola sociální dávky za rok 2011 byla vycerpána ve výši 1.143 tis. Kc. Výdaje na dávky hmotné
nouze cinily 1.133 tis. Kc, predevším jako príspevek na živobytí a doplatek na bydlení. Rozdíl mezi
prijatou dotací a skutecne vyplacenou cástkou (jedná se o preplatek 34 tis. Kc) bude v rámci financního
vyporádání se Statutárním mestem Pardubice poukázán zpet do státního rozpoctu.

Kapitola vnitrní správa, celkové výdaje na vnitrní správu byly v roce 2011 cerpány ve výši
10.280 tis. Kc, tj. 83%. Jedná se zejména o platy zamestnancu ve výši 4.772 tis. Kc, odmeny
zastupitelu ve výši 1.269 tis. Kc a clenu komisí a výboru 6 tis. Kc, dohody (predevším náklady na úklid)
v cástce 142 tis. Kc a zdravotní a sociální pojištení hrazené zamestnavatelem pro všechny výše uvedené
skupiny ve výši 1.992 tis. Kc. Další náklady související s bežným provozem jsou náklady na cestovné ve
výši 36 tis. Kc a na pohoštení ve výši 20 tis. Kc.

Do výdaju na vnitrní správu patrí i rozsáhlá položka" ostatní provozní náklady ÚMO" s cerpáním
financních prostredku ve výši 1.032 tis. Kc, tj. 53% rozpoctované cástky, kde jsou zahrnuty výdaje na
jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie (elektrina, voda,
teplo, teplá voda), poštovní služby, telefony, bankovní služby, nákup stravenek, školení a vzdelávání,
odborná literatura, opravy a údržba, ochranné pomucky, revize, BOZP apod.

Výpocetní technika s cerpáním 603 tis.Xc, cožje 99% rozpoctované cástky, zahrnuje výdaje na upgrade
programu, provozní výdaje, materiál, obnovu hardwaru, prípadne nové programové vybavení. Ostatní
investicní výdaje úMo nebyly v roce 2011 realizovány žádné.

V této kapitole je dále zahrnuto vyporádání se závazky predchozího roku, predstavuje úhradu omylové
platby vzniklé tesne pred koncem roku 2010 a doplatek energie dle vyrízení reklamace spolecností CEZ
a.s.

Kapitola životního prostredí - zde byly výdaje cerpány ve výši 5.508 tis. Kc, což je 72%
rozpoctované cástky.

Náklady spojené se skupinou drobné údržby predstavovaly 899 tis. Kc, címž bylo vycerpáno 83%
rozpoctované cástky. Jsou zde zahrnuty platy pro pracovníky skupiny a zdravotní a sociální pojištení.

V rámci odpadového hospodárství (odpady) je financováno pristavování velkoobjemových kontejnerú
na urcených stanovištích ve výši 665 tis. Kc, výsyp odpadkových košu ve výši 276 tis. Kc, náklady na
likvidaci psích exkrementlJ - výsyp košu na psí exkrementy a sber psích exkrementu pomocí vysavace,
vc. porízení nových košu na psí exkrementy v cástce 210 tis. Kc, svoz tuhého komunálního odpadu a
odpadu z tržnic v cástce 65 tis. Kc a likvidace cerných skládek ve výši 12 tis Kc. Celá položka
odpadového hospodárství byla cerpána z 67% v celkové výši 1.223 tis. Kc.

V rámci péce o verejná prostranství je provádena údržba a opravy detských hrišt a zahradního mobiliáre
(vcetne porizování nových herních prvku a lavicek) s výdaji za rok 2011 ve výši 240 tis. Kc, dále pak
nové investice, predevším vybudování tržních stánku, s porizovacími výdaji 277 tis. Kc. Dále byl
nakupován materiál na venkovní údržbu v cástce 16 tis. Kc, vánocní výzdoba ve výši 34 tis. Kc a
porízení pracovního náradí pro pracovní skupinu ÚMO III a jeho oprava ve výši 16 tis. Kc. V rámci
péce o verejnou zelen byly financovány nové výsadby ve výši 98 tis. Kc a ošetrování verejné zelene, tj.
kácení suchých nebo poškozených stromu ve výši 52 tis. Kc, provádení zahradnických prací vC. svozu a
likvidace odpadu ze zelene ve výši 916 tis. Kc, údržba trávníku - sec trávy ve výši 1.437 tis. Kc,
zavlažování zelene (zálivka pri suchém pocasí) ve výši 108 tis. Kc. Cerpání této položky - péce o
verejnou zelen a verejná prostranství ciní 3.195 tis. Kc, cožje 84% rozpoctované cástky.

Ostatní výdaje do životního prostredí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové dokumentace,
vC. programu rozvoje a regenerace a byly cerpány ve výši 16 tis. Kc, tedy z 32%.

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubice fff za rok 2011
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Z této kapitoly byla také financována projektová dokumentace pro stavební rízení na akci "program
rozvoje a regenerace 5A(-6S,5A-Kl, 5A-K4)" v cástce 175 tis. Kc.

Kapitola doprava - celkové výdaje byly v roce 2011 cerpány ve výši 4.539 tis. Kc, což predstavuje
45% rozpoctovaných prostredku.

Financní prostredky na opravy a údržbu komunikací byly vycerpány ve výši 1.705 tis. Kc, tedy 44%
predpokládaných výdaju. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodníku a silnice, odvodnení
komunikaCÍ, sorpcních vpustí, zimní údržba a cištení komunikaCÍ, prípadne havarijní stavy.

Ostatní výdaje do dopravy ve výši 252 tis. Kc predstavovaly predevším projektovou prípravu na opravy
(chodníky v ul. Spojilská, Na Kopci, Hranicní, Raabova, Pod Lipami a stavební úpravy u bytového
domu cp. 1565-1567 Dašická).

Investice do dopravy byly vycerpány ve výši 46 tis. Kc, tj. 2% rozpoctu a to na "rozšírení souboru
verejného osvetlení - Studánka". Další uvažované investice nebyly realizovány.

V rámci dopravy byla financovaná realizovaná akce "Rozšírení parkovište Na Drážce", na kterou bylo
vycerpáno 2.537 tis. Kc, což je 98% predpokládaných nákladu.

Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla cerpána ve výši 1.730 tis. Kc, což je 93%
rozpoctovaných prostredku.

Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny mestského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem
vycerpáno 432 tis. Kc, tedy 87% rozpoctu. Náleží sem predevším bežné výdaje spojené s provozem
knihovny (nákup knih a casopisu, nájemné, energie, telefony, kancelárské a úklidové potreby a drobné
vybavení), ale i mimorádné výdaje na realizaci programu "Verejné informacní služby knihoven".

Platy vc. pojištení na knihovnu jsou cerpané ve výši 733 tis. Kc, což predstavuje 99%.

Financní prostredky na dary jubilantum byly cerpány ve výši 19 tis. Kc, tj. 97% rozpoctu.

Dále byly cerpány financní prostredky na poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného
casu jednotlivým žadatelum. Všechny byly pred jejich poskytnutím projednány a schváleny Radou
mestského obvodu Pardubice III (príspevky vyšší než 50 tis. Kc pro jeden subjekt, které by príslušely
schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). Financní prostredky na položce dotace a príspevky byly
vycerpány v cástce 208 tis. Kc, tedy z 99% rozpoctované cástky.

Kulturní akce mestského obvodu byly prubežne realizovány a ve sledovaném období pribyly i nové akce
- Farmárské trhy a Promenádní koncerty. Závazný ukazatel byl vycerpán ve výši 191 tis. Kc, tj. 91 %
rozpoctované cástky.

V položce "Ostatní provozní výdaje v kulture" byly financní prostredky cerpány predevším na
periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (ctyri vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši 146 tis.
Kc, což predstavuje 81 % rozpoctovaných prostredku.

Celková rezerva rozpoctu byla ke dni 31. 12. 2011 ve výši 559 tis. Kc. Rezerva zahrnuje rezervu rady
MO, která byla použita na poskytnutí dotace pro Pardubickou filharmonii, rezervu starosty 40 tis. Kc a
rezervu rozpoctu v konecné výši 519 tis. Kc. U rezervy se cerpání nevykazuje, dochází zde k presunu
financních prostredku do jiných kapitol rozpoctu. Všechny presuny rozpoctových prostredku z rezervy
byly v prubehu roku 2011 projednány a rádne schváleny.

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubjce III za rok 2011
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Plnení rozpoctu MO III za rok 2011

údaje jsou v tis. Kc

Schválený
4.

rozpocet
plnení

rozpocet
zmena

2011 po12/2011v%

Zdroje
20114.zmenev Kc

Z/39/2010

Z/105/2011
ze dne

ze dne- 16.12201015.12.2011

1
1 Príjmy danové celkem 251562480326183484106%

1.1
DPH - podíl na sdílených daních celkem 13 06212 95914202437110%

1.1.1

DPH - transfer z rozpoctu mesta na státní správu 109921099211695760106%

1.1.2
DPH - transfer z rozpoctu mesta na životní prostredí 570157016065481106%

1.1.3
DPH - transfer z rozpoctu mesta na dopravu 272827282902396106%

1.1.4
DPH - transfer do rozpoctu mesta (svoz a likvidace TKO a pod.) -6358-6358-6358200.100",,,

1.1.5

DPH - transfer - knihovny OOO0%

1.1.6

DPH - transfer - jednorázový O-119-119000100'%

1.1.7
DPH - transfer - jednorázový - plnení pojistného 1616000100%

1.2

Místní poplatky celkem 988796879738242101%

1.2.1

ze psu 60060058044097%

1.2.2

za užívání ver. prostranství 400400455403114%

1.2.3

za provoz výhernich hracich prístroju 90090082335291%

1.2.4

za provoz jiného technického herního zarízení (VL T) 1000800890219111%

1.2.5

za svoz a likvidaci TKO 698769876988828100%

1.3

Výtežek z provozování VHP 120014001424830102%

1.4

Správní poplatky celkem 1007757817975108%

1.4.1

správní poplatek za povolení provozu VHP 850600671200112%

1.4.2

ostatní správní poplatky 15715714677593%

2

2 Príjmy nedanové celkem 1396156561 328360%

2.1

príjmy z vlastní cinnosti (napr. kolky, rek!. ve zpravodaji) II8486849%

2.2

prijaté neinvesticní dary OOO0%

2.3

príjmy z pronájmu majetku OO3464590%

2.4

príjmy z úroku na bankovních úctech 8080125890157%

2.5

prijaté sankcní platby, pokuty 40402860072%

2.6

predpokládaná dotace na sociální dávky 1200OO0%

2.7

ostatní nedanové príjmy 353551892148%

2.8

predpokládaná dotace pro prog. v knihovne 40OO0%

3

4 Prijaté dotace celkem O1 2631 23992998%

3.1

dotace na sociální dávky O1200I 17692998%

3.2

dotace z MK CR pro knihovnu O6363000100%

Príjmy celkem

265522622227984740107%

4.1

zapojení financních prostredku z minulých let 230050145014652100%

4.2

prevod do sociálního fondu -336-336-336000100%

4.3

financní vyrovnání s MmP 26572657158,21100%

4.4

zustatek na bankovních úctech -12120675

4

8 Financování celkem 19647335-4784865

Zdroje celkem

28516335572319987569%

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubice 111za rok 2011
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údaje jsou v
tis. Kc

Schválenýrozpocet
rozpocet

4.zmena2011 po
plnení 12/2011

v%v Kc
Výdaje

20114.zmene

ZJ39/2011

ZJ105/2011
ze dne

ze dne
16.12.2011

15.12.2011

1
13 Práce a sociální veci 12001200114305995%

1

sociální dávky 120012001 14305995%

2

14 Vnitrní správa 11 80712 3471027952183%

2.1
platy zamestnancu a náhrady v nemoci 527152714771 76891%

2.2
odmeny clenu zastupitelstva (+starosta) 1 5501 550126919382%

2.3

ostatní osobní výdaje (dohody) 20020014242271%

2.4

odmeny a dary za práci v komisích a výborech 2020600030%

2.5

sociální, zdravotní a zákonné pojištení 22352235199204489%

2.6

cestovné 52522588950%

2.7

pohoštení 33331999761%

2.8

ostatní provozní nákladyÚMO I 8361956103232453%

2.9

výpocetní technika (provoz a investice) 51010061060324299%

2.10

ostatní investicní výdaje ÚMO 100-100 O O0%

2.11

vyporádání roku 2010 42041664299%

3

25 Životní prostredí 65277616550809672%

3.1

mzdy vc. pojištení - drobná údržba 1085108589954783%

3.2

odpadové hospodárství celkem 1605I 835122275667%

3.3

péce o verejnou zelen a verejná prostranství celkem 378742733 19459375%

3.4

ostatní výdaje do životního prostredí celkem 50501600032%

3.5

program rozvoje a reg. projektová dokumentace 37317520047%

regenerace panel. sídlište Dubina stavba . lak. 5E J.Zajíce 959- 961

OO

4
27 Doprava 38209981453946145%

4.1

oprava a údržba komunikací 33703870I 70534844%

4.2

ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 45080025187031%

4.3

investice do dopravy celkem O2711455472%

4.4

rozšírení parkovište Na Drážce 2600253669698%

4.5

rek. vnilrob/oku i.cást Na Drážce, Bezdíckova, Sezemická a V.Junkové

4.6

rek. vnitrobloku 2.cás/ Na Drážce, Bezdíckova, Sezemická, V../unkové

4.7

cen/rální osa sídliš/e SZ·./V Pardubice Dubina (od Pergoly po kNžící se osu

SV-./Z)cen/rální osa sídlište SV·./Z Pardubice Dubina (od ulice Blahou/ova poE.Košlála)5
33 Školství, mládež, sport a kultura 18141854172973893%

5.1.

provoz mestské knihovny 49449443223587%

5.2.

knihovna - platy vc. pojištení 740740733 39299%

5.3.

vecné dary obcanum - jubilea 20201939697%

5.4.

dary a dotace fyzickým a právnickým osobám 20021020800099%

5.5.

kulturní akce MO Pardubice 111 18021019100091%

5.6.

ostatní provozní výdaje v kulture 18018014571581%

7
Rezervy 3348559O0%

7.1.
rezerva rady MO 10OO0%

7.2.

rezerva starosty 4040O0%

7.3.

rezerva místostarosty OOO0%

7.4.

rezerva rozpoctu 3298519O0%

Výdaje celkem

28516335572319987569%

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubice III za rok 2011
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II. Vyhodnocení cerpání rozpoctu sociálního fondu Mestského obvodu
Pardubice III za rok 2011

Rozpocet sociálního fondu MO III za rok 2011 byl projednán a schválen spolecne s rozpoctem
mestského obvodu na jednání Zastupitelstva mestského obvodu Pardubice III dne 16. 12.2010
usnesením C. Z/39/2010 v rozpoctované výši 455 tis. Kc. Rozpoctové hospodarení sociálního
fondu bylo schváleno jako vyrovnané.

Zdrojem sociálního fondu je príspevek z rozpoctu mestského obvodu vypocítaný dle
schválených pravidel tvorby sociálního fondu jako 4,5% z rozpoctu mezd pracovníku
mestského obvodu a odmeny uvolneného clena zastupitelstva. Tento príspevek jako hlavní
zdroj sociálního fondu na rok 2011 cinil 336 tis. Kc. Zdrojová cást byla zapojením prebytku
predchozího roku navýšena na cástku 487 tis. Kc.

Výdaje sociálního fondu byly cerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 78%
rozpoctu. Nejvetší cástku v cerpání sociálního fondu tvorí príspevek na životní pojištení
zamestnancu cerpaný ve výši 156 tis. Kc, tj. 85%. Z ostatních príspevku byly hrazeny
predevším príspevky na stravování ve výši 176 tis. Kc, dále pak výdaje na kulturní a sportovní
akce, jubilea apod. - cerpání 137 tis. Kc. Ozdravný program predstavuje nákup vitamínu ve
výši 700,- Kc na jednoho pracovníka, cerpání bylo ze 72 % v cástce 13 tis. Kc.

Zustatek na úctu soc. fondu k 31. 12. 2011 ciní 107.149,- Kc a prejde v této výši do
aktuálního rozpoctu. Rozdíl mezi ocekávaným prebytkem a skutecností byl již predmetem
1. zmeny rozpoctu sociálního fondu.

Plnení rozpoctu sociálního fondu MO III za rok 2011
schválený1. zmena

poplnenív%v tis. Kc
rozpocet 2011l.zmene31.12.2011

Príjmy
4553248738050878%

príjmy z mezd

336336336000100%

ostatní príjmy

O24 2424540102%

ocekávaný zustatek SF z r. 2010

1198127127 117100%
stav na bankovním úctu k 31.12.2011

-107 149

Výda.ie

4553248738050878%

príspevek na služby

1053213711795824%

pojistné

156156115 85085%

príspevek na stravenky

176176133 75086%

ozdravný program

18181295072%

Záverecný úcet Mestského obvodu PardubÍce !JIza rok 2011
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III. Vyúctování financních vztahu ke státnímu rozpoctu za rok 2011

Dotace ze státního rozpoctu jsou poskytovány jako úcelové, pod úcelovým znakem a JSou
prísne zúctovatelné.

Mestský obvod Pardubice III prijal v roce 2011 úcelové dotace na
a) sociální dávky
b) program "Verejné informacní služby knihoven - VISK 3"

ve výdajové cásti byly poskytnuté dotace použity na
a) výplatu sociálních dávek
b) program "Verejné informacní služby knihoven- VISK 3"

1.176.929,- Kc
63.000,- Kc

1.143.059,- Kc
63.000,- Kc

Cerpání jednotlivých dotací bylo predmetem auditu provedeného Krajským úradem Pardubice.

Výdaje na poskytnuté sociální dávky byly v predchozím roce nižší než zálohove poskytnutá dotace,
tento rozdíl bude vyporádán prostrednictvím rozpoctu Statutárního mesta Pardubice v rámci financního
vyporádání za rok 20 II.

IV. Financní vyporádání se Statutárním mestem Pardubice za rok 2011

Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými z Magistrátu mesta Pardubice v rámci financního vyporádání
s jednotlivými obvody.

Doplatek podílu na dan z pridané hodnoty mesta
vyúctování dotace na sociální dávky
dodávka programových modulu systému Ginis
25% z nájemného pozemku za rok 2011
70% príjmu z reklamních zarízení za prosinec 2011
CELKEM

0,- Kc
-33.870,- Kc
-47.100,- Kc
827.812,- Kc

0,- Kc
746.842,- Kc

Doplatek podílu na sdílených daních je dle skutecne vybrané výše jednotlivých daní daného roku.
V lonském roce byla poslední dvanáctá platba sdílených daní poukázána 23.12., címž se podarilo
prevést všechny prostredky v bežném roce.
Dále je vyúctována zálohove poskytnutá úcelová dotace na sociální dávky, kterou jsme obdržely o 34
tis. Kc vyšší, než byly konecné výdaje na sociálních dávkách.
Došlo k zavedení nového ekonomického software Ginis prostrednictvím rozšírením modulového
systému na MmP a napojením jednotlivých mestských obvodu prímo do systému
na meste. Jednotlivé obvody uhradí svuj podíl na rozšírení touto formou - cástka 47 tis. Kc.
Dle statutu mesta Pardubic náleží mestským obvodum 25% príjmu z vybraného nájemného pozemku
nacházejících se na území príslušného obvodu za kalendární rok, za rok 2011 ve výši 828 tis. Kc a 70%
príjmu z reklamních zarízení za prosinec 20 II nebyly žádné.

Celé financní vyporádání se Statutárním mestem Pardubice za rok 2011 dosahuje výše +746.842,- Kc,je
predmetem financního vyporádání Mestského obvodu Pardubice III a bude po schválení financního
vyporádání poukázáno na náš úcet.

Záverecný úcet Mestského obvodu PardubÍce JIIza rok 2011
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V. Návrh financního vyporádání Mestského obvodu Pardubice ID za rok 2011

Souhrn hospodarení s rozpoctovými prostredky v roce 2011

Pocátecní zustatek základního bežného úctu k 1.1.2011

Príjmy roku 2011
Financní vyporádání s mestem Pardubice za rok 2010
Prídel soc. fondu

Výdaje v roce 2011
Konecný zustatek základního bežného úctu k 31.12.2011

5.014.651,- Kc
27.984.740,- Kc

2.657.159,- Kc
-336.000,- Kc

-23.199.875,- Kc
12.120.675,- Kc

Návrh financního vyporádání za rok 2011 predstavuje zahrnutí mezi zdroje rozpoctu mestského
obvodu konecný zustatek na základním bežném úctu k 31.12.2011 ve výši 12.120.675,- Kc a dále
prostredky, které budou v rámci financního vyporádání se Statutárním mestem Pardubice prevedeny do
rozpoctu mestského obvodu ve výši 746.842,- Kc. K zapojení financních prostredku do rozpoctu
Mestského obvodu Pardubice III roku 2012 z roku 2011 je tedy celkem cástka 12.867.516,-Kc.

Zustatek bežného úctu byl již ve výši 3.000 tis. Kc naveden do schváleného rozpoctu roku 2011 pri jeho
schvalování a zbylá cást 9.120 tis. Kc byla zapojena v rámci 1. zmeny rozpoctu Mestského obvodu
Pardubice IIIpro rok 2012.

Do aktuálního rozpoctu tedy zbývá navést cástku vyporádání s mestem Pardubice ve výši 746.842,- Kc,
poníženou o již schválený predpoklad financního vyporádání (predevším príjem 25% z nájemného
pozemku za rok 2011) ve výši 800 tis. Kc. Financování rozpoctu 2012 bude tedy poníženo o cástku 
53 tis. Kc.

VI. Inventarizace a nakládání s majetkem

Prehled majetku Mestského obvodu Pardubice IIIke dni 31. 12. 2011

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici
Majetek ve výpujcce
Celkem

0,- Kc
771.379,40 Kc
633.994,40 Kc

2.848.937,75 Kc
296.489,86 Kc
144.302,00 Kc

4.695.103,41 Kc

Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem C. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v platném
znenÍ.

Majetek je evidován správcem dle druhu majetku a je zanesen na jednotlivých kartách dle svého
umístenÍ. K 31. 12. 2011 byla provedena rádná inventarizace veškerého majetku a závazki'I a nebyly
zjišteny žádné inventarizacní rozdíly.

Koncem roku 2011 se sešla likvidacní komise k vyrazení a likvidaci prebytecného a neupotrebitelného
majetku, která rádne projednala veškerý vyrazovaný majetek, vc. zpusobu jeho likvidace.
Návrhy likvidacní komise byly predloženy rade ke schválení a rozhodnutí o likvidaci. V roce 2011 byl
vyrazen movitý majetek v celkové hodnote 206.173,20 Kc.

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubjce II! za rok 2011
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VII. InventarÍzace pohledávek k 31.12.2011

Prehled všech pohledávek ke dni 31.12.2011

Pokuty - prestupky
Pokuty - stavební
MP ze psu
MP - VP - zábor v doprave
MP - VP - vyhrazené parkování
MP - VP - reklama
MPzVHP
MP zVLT
MPTKO

Celkem
Provozní zálohy

43.750,- Kc
10.000,- Kc
75.258,- Kc

9.340,- Kc
0,- Kc
0,- Kc

25.000,- Kc
100.490,- Kc

1.489.686,- Kc

1.678.266,- Kc
217.120,- Kc

Konecný zustatek pohledávek za rozpoctovými príjmy ve výši 1. 678.266,- Kc zahrnuje predevším
pohledávky z místních poplatku ale i pokut. Vetší cást pohledávek je již po dobe splatnosti. Predevším
místní poplatky na TKO a poplatek ze psu je databází živou, kdy každorocne naroste pohledávka u
všech poplatníku, která je postupne uspokojována. Všechny oprávnené nedoplatky jsou vymáhány podle
príslušných právních predpisu.
• Výše pohledávek vzniklých nezaplacením pokut v prestupkovém rízení do 31.12.2011 predstavuje

cástku 43.750,- Kc.

• Pohledávka - místní poplatky ze psu je od pocátku vzniku mestského obvodu, tj. od 1.1.2003 až do
31.12.2011 ve výši 75.258,- Kc. V predchozím roce došlo na techto pohledávkách k poklesu o
cástku 18 tis. Kc.

• Pohledávka - verejné prostranství - zábor v doprave predstavuje k 31. 12.2011 cástku 9.340,- Kc,
tato pohledávkaje již po splatnosti aje rádne vymáhána.

• Pohledávka - verejné prostranství - reklama k 31. 12.2011 není žádná pohledávka.

• Pohledávka - výherní hrací prístroje k 31. 12. 2011 pohledávka ve výši 25.000,-Kc je ve splatnosti
(pohledávka je v soucasnosti j iž uhrazena).

• Pohledávka - výherní hrací prístroje k 31. 12. 2011 pohledávka ve výši 100.490,-Kc je ve splatnosti
(pohledávkaje v soucasnosti již uhrazena).

• Pohledávka - místní poplatky za TKO ciní 1.489.686,- Kc. Stále probíhá vymáhání a to
prostrednictvím exekuce.

• Zálohové faktury v cástce 217.120,- Kc tvorí v podstate provozní zálohy (na dodávky energie a
predplatné sbírek zákonu a dalších tiskovin).

VIII. Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2011

Dle zákona C. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, § 17 odst. 5, je
zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení soucástí záverecného úctu pri jeho projednávání
v orgánech územního samosprávného celku.

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubjce !JIza rok 2011
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Dne 10. 4. 2012 bylo uskutecneno na Mestském obvodu Pardubice III prezkoumání
hospodarení za rok 2011. Prezkoumání bylo provedeno na základe písemné žádosti primátora
Statutárního mesta Pardubice a prezkoumání provedla pracovní skupina externích auditoru
Krajského úradu Pardubického kraje.

Prezkoumání hospodarení mestského obvodu bylo provedeno podle predmetu, hlediska,
postupu a pravidel stanovených zákonem C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení
územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, výberovým zpusobem a
s ohledem na významnost jednotlivých skutecností.

Záver pracovní skupiny Krajského úradu Pardubického kraje (Zpráva ze dne 10.4.2012, viz
príloha c. 3)

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písmo a) zákona c. 420/2004 Sb., o prezkoumání
hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, provedeného podle §
2 a 3 citovaného zákona, nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

IX. Uzavrení záverecného úctu za rok 2011

Po vyvešení záverecného úctu na úrední desce dne 4. 6. 2012, projednání záverecného
úctu financním výborem dne 12. 6. 2012 a Radou mestského obvodu Pardubice III dne
21. 6. 2012, je dán návrh na projednání záverecného úctu za rok 2011 Zastupitelstvem

mestského obvodu Pardubice III, a to dle zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových

pravidlech územních rozpoctu, § 17 odst. 7 a) :

záverecný úcet za rok 2011 se uzavírá s vyjádrením souhlasu s celorocním
hospodarením, a to BEZ VÝHRAD.

Zpracovatel:
Ing. Irena Štepánková
vedoucí ekonomického odboru
Úradu mestského obvodu Pardubice III

Prílohy:
1. Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2011 MO Pardubice III
2. Financní vyporádání s mestskými obvody za rok 2011
3. Rekapitulace príjmu z daní za celé mesto Pardubice k 31.12.2011

Vyvešeno:
- 4. 06. 2012

Sejmuto:

Záverecný úcet Mestského obvodu PardubÍce JI!za rok 2011
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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úrad

ZPRÁVA

o výsledku prezkoumáni hospodarení za rok 2011

Mestského obvodu PardubiceIII

prezkoumání bylo provedeno na základe písemné žádosti primátorky mcsta
a bylo uskutecneno na úrade mestského obvodu.

Prezkoumání bylopfOycdcllodne:6. 12.2011,10.4.2012
Zpráva byla vyhotovena dne: 10.4.2012

Prezkoumání provedla
pracovní skupina Krajského úradu Pardubické/to kraje ve složeni:
Yvona Lamberlyová, poverený ,':.[zenímprezkoumáni
Vera Loužilová, kontrolorka

Úrad mestského obvodu zastupovali:
Mgr. Vítezslav ,~tepánek, starosta
JUDr. Ludmila Knotková, tajemník [}MO III
Ing. Irena ,~fepánková, vedoucí ekonomického a sociálniho odboru

Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech spJaínostíoriginálu
2x Krc-?jskýÚhld Pardubického kraje, financní odbor, oddeleníprezkumu hospodareni obci
lx Úrad mestského obvodu Parduhice III

Zpráva obsahuje 2 strany

Komenského námestí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420466026 530, e-mail: posta@pardubickykraj.cz



Prezkoumání hospodarení mcstského obvodu bylo provedeno podle predmetu,
hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem C. 420/2004 Sb., o prczkoumávánÍ
hospodarení územních samosprávných celkú a dobrovolných svazkú obcí, výberovým
zpusobem a s ohledem na významnost jednotliv)lch skutecností.

Popis zjištcnvch chyb a nedostatku:

Kontrolou nebyly zjišteny nedostatky.

Záver

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písmo a) zákona c. 420/2004 Sb.,
o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku
a dobrovolných svazku obci, provedeného podle §2 a 3 citovaného zákona,
lJebyJyzjištelJY~ hybY~ml1~t:lost~tky.

6,26°1<)

4,22%
0%

V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písmo b) citovaného zákona
je vycíslen ke dni 31. 12. 2011:
podíl pohledávek na rozpoctu mestského obvodu
podíl závazku na rozpoctu mestského obvodu
podil zastaveného mcDetkuna celkovém m~~ietkumestského obvodu

Za Krajský úrad Pardubickéhoknlje:

Yvona Lambertyová

Vera Loužilová

t ,/

...'14
Pro jednání1:právYQY'Ý~I~d kuprezkoum ánÍ hospodarení
v souladu s § 11 citovaného zákona:

Zprávuo výsledku prezlwumáni hospod~rel1Ízarok.20rl
prevzal

~e~-:>~et-- ..
···············;1····

;1
H

Mestský obvod Pardubice Ul 1
Jana Zajíce 983

53012 Pardubice
®

starosta

starosta., ;ft!) -1. k A'Ldne , , .

S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání hospodareni obce za rok 2011 bf' seznámen
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J;-.anél. Z·, Ci.llt.Jlce IU. aJlce 983
012 Pardubi

® Ce

. IOy.'ro{2.dne : .



Príloha C. 2

FINANCNÍ vypoRÁDÁNÍ;S ME~'fSKÝMI,OBYODY Z~'.~0~ 2011'.
I

JI(,tye }JOII I) Ke

Me~tský obvod I. -;Stred~'t:" \ ~it,'\: -:;,~;,> ..:>:

;c
financní vyporádání

dan z ptidané hodnoty

0,00

dávky sociáh,í péce Zl' a dávky pomoci v HN

126709,00

dodávka programových modulu systému Ginis

-47100,00
Rl'S Karla IV

87297,00

kácení stromu - park Na Špici
50000,00

25 % z nájemného pozemku za rok 2011

185606,50

70 % príjmy z umístení reklamních zarízení za prosinec 2011

11 732,00

CELKEM
414244,50

IMestský obvod II - Polabiny
'," ~

"

financní vyporádání
:" .

dan z ptidané hodnoty
0,00

dávky sociáhlí péce Zl' a dávky pomoci v HN
-125677,00

dodávka prop;ramovÝch modulu systému Ginis

-41100,00

25 % z nájemného pozemku za rok 2011

351 425,81

70 % príjmy z umístení reklamních zat-ízení za prosinec 2011
790,30

CELKEM
185439,11

Mestský obV:ód'111' ~,$tUdanka.:,~;·-···/'!;.. ,·Š\\·.:{·· ..

.
,.. ,

financní vyporádání

dan z pridané hodnoty

0,00

dávky sociální péce Zl' a dávky pomoci v I-lN
-3~ 870,00

dodávka programových modulu systému Ginis

"

-47100,00

25 % z nájemného pozemku za roK 2011

827812,00

I CELKEM
746842,00

1\1estsI{yobvodIV - ~!ardubieky

,,'
""',,.r~!:~':l~.'",~!,.. '. .,"

financní vyporádání

dan z pridané hodnoty

0,00
dávky sociáh,i péce Zl' a dávky pomoci v HN

-30816,00

dodávka prop;ramových modulu systému Ginis

-35100,00

25 % z nájemného pozemku za rok 2011

503362,25
CELKEM

437446,25
IMestskýobvod~V - Pukla,;;'; "~tl~il'

."',"

,.,;,,:tI, ',' financní vyporádání

dan z pridané hodnoty

0,00

dávky sociáh1í péce Zl' a dávky pomoci v HN

-44159,00
Ceská inspekce životního prostredí 2007, 2009

27 000,00
dodávka programovÝch modulu systému Ginis

-41 100,00
kácení stromll - park Na Vinici

50000,00
sociální dávky - prosinec 2011

-2166,00
25 % z nájemného pozemku za rok 2011

403088,08

CELKEM
392663,08

i\((e:sts.ký;"obvodVl- Svítkoy.l;lll; ,

:~..ili.. '~''ji;: financní vyporádání;,
dan z pridané hodnoty

0,00

dávky sociáh1í péce Zl' a dávky pomoci v HN

-2078,00
dodávka programovÝch modulu systému Ginis

-35100,00
sociáhlí dávky - prosinec 2011

-4000,00
25 % z nájemného pozemku za rok 2011

110199,60

CELKEM
69021,60

IMestský obvod~VII ~Rosiceiiad. Labem
,',,'financní vyporádání

dan z pridané hodnoty

0,00

dávky sociáh1í péce Zl' a dávky pomoci v HN

55741,00

dodávka programových modulu systému Ginis

-59100,00
25 % z náiemného pozemku za rok 2011

43885,50

CELKEM

I 40526,50

MestskÝ 'obvod VIII - Hostoviee

~,
financní vyporádání

dan z pridané hodnoty

0,00
Rekolaudace kanalizace I-Iostovice

-1 290 480,00

dodávka programových modulu systému Ginis

-35100,00

CELKEM

-1325580,00
ICELKEM FV S MESTSKYMI QBVODY\

,,J,' :,,960603,04

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubice II! za rok 2011



Rekapitulace danových I!r!imu za Statutární mesto Pardubice k 31. 12. 2011
Financní vyporádání s MO za rok 2011

skutecnost za rok 2011

dan z príjmu ze závislé cinnosti 188557319,42

dan z príjmu ze závislé cinnosti (1,5%)

23 121 082,99

dan z príjmu fyzických osob ze SVC
4 191286,48

dan z príjmu fyz. osob ze SVC (30%)
10194896,92

dan z príjmu z kapitálových výnosu

17721572,73

dan z príjmu právnických osob

185257693,81
CELKEM DANE Z PRÍJMU

429 043 852,35

dan z pridané hodnoty

427 933 235,05
dan z nemovitostí

133892613,47
CELKEM DANE DLE STATUTU

990 869700,87

990869700,87

výpocet transferu MO k 31.12.2011

podíl na' daníchživotní prostredídopravaostatník zasláníjiž zaslánocelkem doposlat
MO I - Stred

9346347189333406321 342-14752003312583033 125 831 O

MO II - Polabiny

9558000129090213866086-82000001813310718 133 106 O

MO III - Dubina

" .
11 69575660654802902396-.1030002056063220560637 O

MO IV - Pardubicky

1052372932527083249448-10000001602588516025886 O

MO V - Dukla
11 0343629431 7025562644-45500002147870821 478 712 O

MO VI - Svítkov
13 76777624217352434260-348200015141 77115 141 772 O

MO VII - Rosice n.L.
1232362029582222711911 1799375317993756 O

MO VIII - Hostovice

2359003OO 23590032359004 O

SOUHRN K 31.12.2011 podíl na daníchživotní prostreilidopravainvesticedane + investice
c·celkem 2011

MO I - Stred

9346347189333406321 342-1 4752007871 147 33125831

MO II - Polabiny

9558000129090213866086-82000001 358000 18 133 106
MO III - Dubina

11695756 .60654802902396-10300011592756 20560637

MO IV - Pardubicky

1052372932527083249448-1 0000009523729 16025886
MOV - Dukla

11 0343629431 7025562644-45500006484362 21 478712
MO VI - Svítkov

137677762421 7352434260-348200010285776 15141 772
MO VII - Rosice D.L.

1232362029582222 711 911O12323620 17993756
MO VIII - Hostovice

2359003OOO2359003 2359004

Záverecný úcet Mestského obvodu Pardubice 1/1za rok 2011
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