
Městský obvod Pardubice II 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 

 
 

ZÁPIS     
z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 

které se konalo dne 26.9. 2012 v 18.00 hod., 
v budově hotelu HARMONY CLUB, B ělehradská 458 

 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., PaedDr. 
Jan Mazuch, Ing. Martin Mojžíš, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Richard Urban, 
Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová, Mgr. Radoslava Žaludová 
 
Omluveni:  Ing. Zdenek Křišťál, Leoš Malina, DiS., Ing. Filip Pecháček, Ing. Pavol Škuliga 
 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
 
Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání ZMO je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl 
pracovní předsednictvo a návrhovou komisi.  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Radoslava Žaludová, PaedDr. Jan Mazuch 
 
Pracovní předsednictvo: Jiří Srbek, Mgr. Bc. Radek Hejný, doc. Ing. Alexander Chlaň, 

Ph.D. 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrhová komise:  Marta Vitochová, MUDr. Miroslav Šimko 
    pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Zapisovatelka:  Bc. Jana Menclová 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 
 
1. Zpráva starosty 
2. Výsledek interního auditu 
3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2012                   
4. Rozpočtové opatření č. 4 
5. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 
6. Posílení samosprávných činností městských obvodů 
7. Informativní zpráva o činnosti finančního výboru 
8. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                         Pro 11  proti 0  zdržel se 0. 
 



1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl místostarosta. Starosta následně otevřel diskusi. 
Mgr. Hejný vznesl dotaz ohledně bezpečnosti spalovny v rakouském městě Linz, kterou 
starosta pracovně navštívil. Starosta odpověděl s tím, že se jedná o moderní a bezpečnou 
spalovnu na tuhý komunální odpad. O bezpečnosti spalovny byl ujišťován i starostou města 
Linz. Dále uvedl, že zaměstnanci spalovny pracují v čistém prostředí. Poté dodal, že 
v Pardubicích měla být modernizována spalovna nebezpečných odpadů, tedy jiný druh 
spalovny. 
doc. Chlaň vznesl otázku týkající se podoby nového loga a finančních nákladů. Reagoval 
starosta s tím, že nové logo spadá do gesce náměstka primátorky Františka Brendla a cena pro  
každý obvod bude činit cca 10.000,- Kč. Nové logo budou používat i akciové společnosti 
města, s tím, že náklady si budou hradit sami. Městský obvod Pardubice II požaduje 
v označení použít římské číslování v souladu se statutem města. 
doc. Chlaň se dále dotázal na zpracovatele nového loga a celkové finanční náklady. Opět 
odpověděl starosta, s tím, že zpracovatele nezná a náklady se budou pohybovat okolo jednoho 
miliónu korun.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 58 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského 
obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11         proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Zpráva o výsledku interního auditu v Úřadě městského obvodu Pardubice II 
Zprávu o výsledku interního auditu přednesla paní Boháčková, poté starosta otevřel diskusi 
k tomuto bodu jednání. V diskusi nikdo nevystoupil. 
Usnesení č. 59 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo zprávu o výsledku z  provedeného 
interního auditu Magistrátem města Pardubic v Úřadě městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11  proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí roku 2012 
Vyhodnocení čerpání za I. pololetí přednesla předsedkyně finančního výboru Mgr. Žaludová. 
Starosta otevřel diskusi.  
Ing. Mojžíš upozornil na celkový pokles příjmů a příjmů z VHP (výherní hrací přístroj) a 
dotázal se jaké opatření navrhla rada městského obvodu nebo finanční výbor. Starosta 
odpověděl, že odvod z VHP platí firmy finančním úřadům, které je přerozdělují mezi 
jednotlivé obce, v našem případě městu. Podle platného statutu města obvod nemá z odvodu 
VHP zatím nic. 
Ing. Mojžíš dále uvedl, že klesají příjmy nejen z VHP, ale i ze psů. Paní Boháčková sdělila, že 
všechny položky jsou datovány k polovině roku, tedy k 30.6.2012. 
Ing. Mojžíš oponoval, že položka – poplatky ze psů by měla být naplněna. Opět reagovala 
paní Boháčková s tím, že někteří majitelé psů mají poplatek rozdělen na 4 splátky. 
Dále Ing. Mojžíš uvedl, že ze zprávy nevyplývá řešení jak bude městský obvod reagovat na 
snížení příjmů.  
Starosta uvedl, že jedním z dalších bodů programu je i posílení samosprávy a tím i finančních 
prostředků. 
Paní Boháčková sdělila, že město ještě nedalo obvodům podklady a rozpočtový odhad není 
jasný.  



doc. Chlaň sdělil, že se otázkou poklesu příjmů zabýval finanční výbor. Uvedl, že městský 
obvod pracuje s penězi které dostane, má vyrovnaný rozpočet na rozdíl od státního nebo 
krajského rozpočtu.  
Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 60 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje vyhodnocení čerpání rozpočtu 
městského obvodu za I. pololetí roku 2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
Zprávu přednesla opět Mgr. Žaludová a starosta následně otevřel diskusi. V diskusi nikdo 
nevystoupil. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 61 
Zastupitelstvo městského obvodu 

- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 31.8.2012 v rozsahu 
přílohy tohoto usnesení 

- projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozsahu přílohy tohoto 
usnesení, tj. včetně vypuštění investiční akce centrum Polabiny 4 z rozpočtu 
r. 2012 s tím, že finanční prostředky budou ponechány v rezervě rozpočtu a 
budou nově rozpočtovány na uvedenou akci v rozpočtu na rok 2013. 

Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Rozpočtový výhled městského obvodu na roky 2014 - 2015 
Rozpočtový výhled na roky 2014-2015 přednesla Mgr. Žaludová. Starosta otevřel diskusi. 
V diskusi nikdo vystoupil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 62 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje rozpočtový výhled městského 
obvodu na roky 2014 – 2015 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Posílení samosprávných činností městských obvodů 
Zprávu o posílení samosprávných činností městských obvodů přednesl místostarosta pan 
Drahoš. Starosta otevřel diskusi a sdělil, že nejsložitější jednání bude k bodu týkající se zimní 
údržby. 
PaedDr. Mazuch požádal o vysvětlení k bodu g), zda si obvod sám rozhodne, jestli bude mít 
systém placeného stání. 
Starosta uvedl, že tento bod se týká pouze Městského obvodu Pardubice I, a že jde především 
o příjmy z placených stání. 
Ing. Vávra uvedl, že by si každý městský obvod měl rozhodnout zda chce systém placeného 
stání nebo nechce. 
Paní Boháčková uvedla, že se městský obvod vyjadřuje k místním vyhláškám a nařízením 
obce, tudíž i k případnému placenému stání v městském obvodě. 
Mgr. Hejný vznesl dotaz, zda je již konkrétní místo pro systém placeného stání vytipováno, 
jelikož je v důvodové zprávě uvedeno, že město zvažuje o rozšíření placeného stání i 
na území dalších obvodů, mimo jiné i na území MO Pardubice II. 
Odpověď zněla, že se o placeném stání neuvažuje. 



 
Pan Drahoš se dotázal na zimní údržbu komunikací. 
Starosta odpověděl, že menší firmy provedou zimní údržbu komunikací kvalitněji. Dále 
uvedl, že malé obvody byly uklizeny později než město. Domnívá se, že tento bod jednání asi 
nebude schválen.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 63 
Zastupitelstvo městského obvodu 
- projednalo a souhlasí s  návrhem záměru posílení samosprávných činností městských 
obvodů v rozsahu následujících samosprávných činností ze Statutárního města 
Pardubice na městské obvody: 
 
a) opravy a investice na každém městském obvodě posílit částkou 5 mil. Kč, 
b) opravy památek místního významu (přerozdělit 0,5 mil. Kč na jednotlivé obvody    
dle počtu památek) 
c) čištění a zimní údržbu komunikací (přerozdělit částku 24 mil. Kč dle podílu    
jednotlivých obvodů dle pasportu komunikací), 
d) opravy, obnova a nové dopravní značení na místních a účelových komunikacích    
(přerozdělit částku 6,63 mil. Kč dle podílu jednotlivých obvodů dle paspartu     
komunikací),  
e) opravy cyklostezek (přerozdělit částku 0,6 mil. Kč dle podílu jednotlivých obvodů    
dle pasportu komunikací), 
f)  rekonstrukce zálivů MHD (přerozdělit částku 2 mil. Kč dle podílu jednotlivých    
obvodů dle pasportu komunikací), 
g) systém placeného stání – týká se pouze MO Pardubice I, 
h) správu vybraných nebytových prostorů města vč. příjmů z nájmů do rozpočtů     
městských obvodů, 
i) správu nájmů z pozemků města vč. příjmů z nájmů do rozpočtů městských obvodů, 
j) správu umístění reklamních zařízení vč. příjmů do rozpočtů městských obvodů, 
k) v rámci kompenzace za nadměrnou hlukovou, emisní a prachovou zátěž z provozu    
letiště posílit každoročně MO Pardubice IV částkou 1 mil. Kč, MO Pardubice V a MO 
Pardubice VI částkou 2 mil. Kč, 
 
- ukládá starostovi městského obvodu jednat o možnostech převodu samosprávných 
kompetencí s orgány města. 
Z: Ji ří Srbek, starosta 
T: 12/2012 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice II   
Informativní zprávu přednesla Mgr. Žaludová, starosta poté otevřel diskusi. V diskusi nikdo 
nevystoupil. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 64 
Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informativní zprávu o činnosti 
finančního výboru včetně záznamu z provedené kontroly. 
Výsledek hlasování:                                                  Pro 11 proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 



 
8. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi a ujal se slova. Sdělil, že se na územní městského obvodu rozmnožily 
krádeže aut. S touto problematikou se starosta obrátil na primátorku města. 10. září byla 
ustanovena hlídka kriminalistů, kteří hlídkují v civilu. Tato skupina již objasnila několik 
krádeží. 
V diskusi nikdo další nevystoupil. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:05 hodin.  
Přílohy k usnesení č.: 60, 61, 62 
 
 
 
 
 
       .........…………………………. 
                             Jiří Srbek           
                 starosta  
 
 
Ověřovatelé:  

 
 
 
  …………………………….          ……………………………….. 
   Mgr. Radoslava Žaludová         PaedDr. Jan Mazuch 
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Městský obvod Pardubice II 
 
 
 

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II  
za I. pololetí roku 2012 

 
 
 

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2012 včetně rozpočtu sociálního 
fondu byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 
14.12.2011 usnesením č. 44. Na celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje. 

 
V průběhu I. pololetí byla provedena tři rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání ZMO dne 8.2.2012 usnesením  

č. 49.  
 
Tímto opatřením byl do rozpočtu zapojen rozdíl mezi skutečným a plánovaným 

zůstatkem finančních prostředků z roku 2011. Téměř celý rozdíl byl zařazen na plánovanou 
investiční akci Centrum Polabiny 4, zbývající část zůstatku byla přidána do rezervy rozpočtu.  

 
V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné změny. 
 
Rozpočtové opatření č. 2 bylo v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení 

rozpočtu městského obvodu schváleno na jednání rady městského obvodu (RMO) dne 
28.3.2012 usnesením č. 233. 

 
V příjmové části nebyly prováděny žádné změny.  

 
Ve výdajové části byly na základě rozhodnutí rady a návrhu starosty a místostarosty 

zařazeny finanční dary a příspěvky, v rozpočtu knihovny došlo k částečnému rozpuštění 
rezervy do konkrétních akcí pro děti. Rezervy starosty a místostarosty byly poníženy o částky 
přesouvané do jednotlivých kapitol. 
 

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy. 
 
 Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na jednání ZMO dne 27.6.2012 usnesením  
č. 57.  
 
 V příjmové části došlo k úpravám jednotlivých položek tak, aby více odpovídaly 
skutečnosti. Vyřazena byla položka týkající se DPH, neboť od 1.1.2012 došlo ke změně 
meziročního účtování (nyní se účtuje mínusem do výdajů) a naopak ve výši dle skutečnosti 
byla zařazena položka výtěžek z provozu VHP (výherních hracích přístrojů). Zařazeno bylo 
také finanční vypořádání s městem za rok 2011. 
 
 Ve výdajové části byly položky rovněž upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti 
(např. v kapitole vnitřní správa položka zdravotní pojištění, položka opravy a udržování, 
software atd.). O částku výtěžku z provozu VHP byly navýšeny opravy a udržování 
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komunikací a dále byly zařazeny nově schválené příspěvky a dary. Položky na energie 
v knihovně a středisku úklidových prací byly vyřazeny z důvodu změn týkajících se DPH – 
od letošního roku tedy nejsou hrazeny zálohy a platba proběhne podle skutečných nákladů až 
v příštím roce, kdy bude městem zasláno konečné vyúčtování energií.  
 

V rozpočtu sociálního fondu došlo také k zařazení zůstatku sociálního fondu  
k 31.12.2011 (resp. rozdílu mezi plánovaným a skutečným zůstatkem) a ve výši tohoto 
rozdílu byla zařazena rezerva fondu. 
 

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstaly nadále veškeré výdaje plně 
kryty celkovými zdroji. 
 
 
 
Čerpání rozpočtu k 30.6.2012 
 
Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmová část rozpočtu byla v průběhu I. pololetí r. 2012 naplňována jak příjmy 
vlastními, tak převodem podílů na sdílených daních.  

 
Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2012, současná nízká výše 

plnění je dána realizovaným transferem první splátky podílu z místních poplatků za odpad do 
rozpočtu města. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je plnění sdílených daní 
téměř stejné, žádné výrazné zlepšení tedy nelze očekávat. 

 
Podstatným zdrojem vlastních příjmů jsou vybrané místní poplatky (zejména za 

odpady, za užívání veřejného prostranství a ze psů). Téměř všechny příjmy mají plnění velmi 
podobné jako v předchozím roce, výjimkou jsou příjmy z VHP. Plnění položky místní 
poplatky z VHP je ve výši doplatků za loňský rok, od 1.1.2012 byl tento poplatek zrušen (pro 
srovnání – v r. 2011 bylo na tomto poplatku vybráno 1.033,2 tis. Kč). Správní poplatky za 
VHP jsou oproti předchozímu roku nižší o 427,0 tis. Kč, tato skutečnost je dána především 
změnou samotného správního poplatku. Do 31.12.2011 činil správní poplatek 10.000,- Kč za 
1 VHP povolovaný na 3 měsíce, 16.000,- Kč za 1 VHP povolovaný na 6 měsíců a 30.000,- Kč 
za 1 VHP povolovaný na 1 rok. Od 1.1.2012 činí správní poplatek 5.000,- Kč za jednu žádost, 
nikoli za jeden VHP. 

 
Rovněž výtěžek z provozu VHP je v porovnání s předchozím rokem podstatně nižší,  

a to o 1.011,3 tis. Kč. V loňském roce bylo 900,0 tis. Kč poskytnuto firmami jako odvod 
z provozu jiných technických herních zařízení povolovaných ministerstvem financí (např. 
videoloterní terminály), letos to bylo jenom 50,0 tis. Kč. Tyto prostředky musely firmy 
poskytnout na veřejně prospěšné účely, záleželo však na nich, komu je poskytnou. Od 
letošního roku platí firmy jak z provozu výherních hracích přístrojů, tak z provozu jiných 
technických herních zařízení odvody finančním úřadům, které je přerozdělují mezi jednotlivé 
obce, v tomto případě městu. Jelikož však prozatím nedošlo k příslušné změně statutu, obvod 
z toho odvodu nic nemá. 

 
Výdajová část rozpočtu 
 

V průběhu první poloviny roku byly finanční prostředky čerpány především na 
zabezpečení činnosti úřadu, péči o zeleň, na opravy a udržování komunikací a také na 
zabezpečení provozu organizačních složek, tj. knihovny a střediska úklidových prací. 
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Výdaje kapitoly vnitřní správa jsou čerpány úměrně období roku, v položce služby 

pošt je promítnuta platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu místního 
poplatku za odpady (cca 185 tis. Kč).  

 
Výdaje rozpočtových položek kapitoly životní prostředí byly čerpány na zajištění péče 

o zeleň včetně sečí trávníků, zajištění sběru a svozu odpadů, na zajištění oprav a údržby 
veřejných prostranství a v neposlední řadě také na zabezpečení činnosti střediska úklidových 
prací. 

 
V části doprava byly finanční prostředky vynakládány zatím hlavně na opravy  

a udržování komunikací, postupně začíná docházet také k úhradám nově zpracovávaných 
projektů a studií. Doplatek VII. souboru regenerace (ul. Kunětická) bude upraven na výši dle 
skutečné ceny akce a řešen v rámci některé další změny rozpočtu města. 

 
Z části školství, mládež, tělovýchova a z části kultura byly poskytnuty všechny 

příspěvky schválené druhým rozpočtovým opatřením a jeden schválený třetím, zbývající 
budou poskytnuty poté, co se vrátí zpět podepsané smlouvy.  

 
 V kapitole kultura byly prostředky dále čerpány na úhradu nákladů spojených s tiskem 
a roznáškou Pravobřežního zpravodaje, na nákup dárků a květin k životním jubileím občanů a 
na konání promenádních koncertů na Pergole. Hlavní část výdajů této kapitoly však tvoří 
finanční prostředky vynakládané na činnost knihovny. 
 
Rozpočet sociálního fondu 
 

Rozpočet sociálního fondu je měsíčně naplňován procentem z hrubých mezd. 
Prostředky byly čerpány na stravování zaměstnanců, na ozdravný program a úhradu poplatků 
za vedení účtu, realizována byla také výplata příspěvku na reprezentaci zaměstnanců za  
I. pololetí. 

 
Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních 

prostředků na jednotlivých běžných účtech. 
 

 
Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvodu z účetní závěrky 

k 30.6.2012. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 4 488,0 4 666,3
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 171,9) (+9 867,0)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-5 200,7)

(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 146,6) -

(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP) (-7 107,7) -

Správní poplatky 300,0 217,2
 - za VHP 50,0 82,0

 - ostatní 250,0 135,2

Místní poplatky 10 280,0 9 777,7
 - poplatky ze psů 700,0 509,3

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 785,9

 - poplatky z VHP 380,0 380,0

 - poplatek za odpady 8 200,0 8 102,5

Výtěžek z provozu VHP 665,5 665,5

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 100,0 77,9
Přijaté sankční platby 50,0 41,5
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 5,0 28,6
Příjmy knihovna 60,0 30,1
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 2,7
Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 -

PŘÍJMY CELKEM                                                                  16 558,5 15 507,5

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011 12 998,9 -6 164,3

CELKEM 29 557,4 9 343,2

SOCIÁLNÍ FOND -301,5 -149,4

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 29 255,9 9 193,8

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 30.6.2012

Čerpání k 30.6.2012
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 946,0 4 505,0

Platy zaměstnanců 4 500,0 2 095,2

Odměny – členové zastupitelstva 1 255,0 639,4

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 5,5

Sociální pojištění 1 390,0 630,9

Zdravotní pojištění 534,0 251,8

Ostatní povinné pojistné 20,0 10,3

Ochranné pomůcky 16,0 7,0

Odborná literatura, zákony 25,0 14,5

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)50,0 3,5

Další materiál 190,0 40,4

Voda 40,0 15,6

Teplo 65,0 24,0

Elektřina 120,0 52,3

Pohonné hmoty 20,0 7,4

Služby pošt 376,0 216,3

Služby telekomunikací 65,0 24,9

Poplatky bance 80,0 46,6

Pronájem garáže 12,0 11,8

Poradenské služby 25,0 7,2

Školení, vzdělávání 60,0 19,3

Ostatní služby 483,0 265,8

 -  příspěvek na stravování (76,0) (38,2)

 -  ost. služby (407,0) (227,6)

Opravy a udržování ÚMO 80,0 55,1

Software 30,0 -

Cestovné 18,0 2,6

Pohoštění 20,0 4,5

Dary obyvatelstvu a organizacím 52,0 32,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,2

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 3,0

Zabezpečení krajských voleb 300,0 -

Záloha pokladně - 15,9
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 938,0 2 967,4

Voda (veřejnost) 10,0 0,2
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 15,1

Poradenství, konzultace, studie       40,0 6,1

Péče o zeleň 4 405,0 1 327,4

- zeleň (2 400,0) (958,6)

- seč trávníků (2 000,0) (382,6)

- DPH - převod na MmP (5,0) (-13,8)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 387,4

Odpady 1 585,0 489,8

(náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (+5 200,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-5 200,7)

- zeleň (95,0) (38,4)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (84,5)

- komunální odpad (1 260,0) (366,9)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 57,1

Středisko úklidových prací 1 668,0 684,3

  - platy zaměstnanců 1 050,0 461,2

  - sociální pojištění 273,0 115,3

  - zdravotní pojištění 95,0 39,4

  - ostatní povinné pojištění 5,0 1,9

  - ochranné pomůcky 56,0 23,2

  - další materiál 20,0 1,6

  - DDHM vč. nářadí 40,0 0,2

  - voda 18,0 3,0

  - el. energie 12,0 5,4

  - služby telekomunikací 4,0 1,9

  - ostatní služby 70,0 30,3

    - příspěvek na stravování (30,0) (15,1)

    - ostatní služby (40,0) (15,2)

  - opravy a udržování 25,0 0,9

27  DOPRAVA 5 141,3 943,7

Poradenství, konzultace, studie 25,0 1,4
Opravy a udržování komunikací 4 666,0 719,4

Investice - doprava 450,3 222,9

- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 204,6) (57,3)

- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 146,6) -

- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu (+7 300,0) (70,0)

- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP (-7 107,7) -

- investice ostatní vč. PD (200,0) (95,6)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 363,7 225,0

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž 12,0 12,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy 15,0 15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 40,0 40,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže 10,0 10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 10,0 10,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 20,0
Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů 3,0 3,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 9,0 9,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 8,0 8,0
Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje 10,0 10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 20,0 20,0
Příspěvek JUNÁK - činnost 8,0 8,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0
Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti 9,0 -
Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí 3,0 -
Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti 6,0 -
Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles 20,0 20,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí 18,0 -
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo 5,0 -
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 6,8 -
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy 10,0 -
Rezerva na příspěvky 80,9 -

34 KULTURA 1 483,0 552,7

Knihovna 903,0 403,3
- platy zaměstnanců 450,0 214,0

- sociální pojištění 121,0 55,2

- zdravotní pojištění 42,0 19,9

- ostatní povinné pojištění 2,0 0,9

- ochranné pomůcky 6,0 0,9

- knihy 150,0 65,5

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -

- další materiál 20,0 3,9
- poštovné 4,0 1,0

- služby telekomunikací 7,0 3,6

- ostatní služby 61,0 34,4

   - příspěvek na stravování (11,0) (5,6)

   - ostatní služby (50,0) (28,8)

- opravy a udržování 10,0 -

- Velikonoce v knihovně 4,0 4,0

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 -

- Výtvarná soutěž 2,0 -
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- Den otevřených dveří 3,0 -

- Vánoce v knihovně 4,0 -

- rezerva na akce 5,0 -

Koncerty na Pergole 65,0 6,5

Staročeská pouť 260,0 -

Vánoční akce 10,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 28,2

Životní jubilea občanů – dárky 80,0 59,7

Příspěvek VUS Pce - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek Doli Klub - koncerty 15,0 15,0

Příspěvek IFAS 2012 20,0 20,0

Rezerva na příspěvky 45,0 -

REZERVY                                                                      2 383,9 0,0

Rezerva rady městského obvodu 32,0 -

Rezerva starosty 0,0 -

Rezerva místostarosty 5,0 -

Rezerva rozpočtu 2 346,9 -

VÝDAJE   CELKEM 29 255,9 9 193,8
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 30.6.2012

Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

301,5 141,2

Zůstatek účtu k 31.12.2011 22,0 22,0

PŘÍJMY CELKEM 323,5 163,2

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 69,8

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 58,6

Příspěvek na ozdravný program 44,0 19,8

Poplatky za vedení účtu 3,0 1,2

Rezerva fondu 12,0 -

VÝDAJE CELKEM 323,5 149,4

Zůstatek
-

13,8

CELKEM 323,5 163,2

k 30.6.2012

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 4 488,0 11 274,1
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 171,9) (+16 474,8)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-5 200,7)

(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 146,6) -

(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP) (-7 107,7) -

Správní poplatky 300,0 257,7
 - za VHP 50,0 85,0

 - ostatní 250,0 172,7

Místní poplatky 10 280,0 10 196,0
 - poplatky ze psů 700,0 570,6

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 821,4

 - poplatky z VHP 380,0 380,0

 - poplatek za odpady 8 200,0 8 424,0

Výtěžek z provozu VHP 665,5 665,5

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 100,0 104,3
Přijaté sankční platby 50,0 61,9
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 5,0 30,5
Příjmy knihovna 60,0 37,6
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 3,7
Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 -

PŘÍJMY CELKEM                                                                  16 558,5 22 631,3

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011 12 998,9 -9 292,2

CELKEM 29 557,4 13 339,1

SOCIÁLNÍ FOND -301,5 -181,9

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 29 255,9 13 157,2

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31.8.2012

Čerpání k 31.8.2012DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 946,0 5 985,4

Platy zaměstnanců 4 500,0 2 870,5

Odměny – členové zastupitelstva 1 255,0 833,1

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 9,5

Sociální pojištění 1 390,0 853,4

Zdravotní pojištění 534,0 337,5

Ostatní povinné pojistné 20,0 14,9

Ochranné pomůcky 16,0 7,8

Odborná literatura, zákony 25,0 16,0

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)50,0 3,5

Další materiál 190,0 61,3

Voda 40,0 28,9

Teplo 65,0 53,1

Elektřina 120,0 69,6

Pohonné hmoty 20,0 8,6

Služby pošt 376,0 251,7

Služby telekomunikací 65,0 33,4

Poplatky bance 80,0 54,4

Pronájem garáže 12,0 11,8

Poradenské služby 25,0 9,6

Školení, vzdělávání 60,0 21,0

Ostatní služby 483,0 325,8

 -  příspěvek na stravování (76,0) (49,2)

 -  ost. služby (407,0) (276,6)

Opravy a udržování ÚMO 80,0 59,0

Software 30,0 -

Cestovné 18,0 2,8

Pohoštění 20,0 5,1

Dary obyvatelstvu a organizacím 52,0 32,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,2

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 3,0

Zabezpečení krajských voleb 300,0 -

Záloha pokladně - 5,9
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 938,0 4 895,9

Voda (veřejnost) 10,0 2,1
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 18,3

Poradenství, konzultace, studie       40,0 10,6

Péče o zeleň 4 405,0 2 475,2

- zeleň (2 400,0) (1 411,4)

- seč trávníků (2 000,0) (1 078,5)

- DPH - převod na MmP (5,0) (-14,7)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 521,9

Odpady 1 585,0 722,2

(náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (+5 200,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-5 200,7)

- zeleň (95,0) (50,2)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (118,1)

- komunální odpad (1 260,0) (553,9)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 180,4

Středisko úklidových prací 1 668,0 965,2

  - platy zaměstnanců 1 050,0 642,3

  - sociální pojištění 273,0 160,6

  - zdravotní pojištění 95,0 57,3

  - ostatní povinné pojištění 5,0 3,0

  - ochranné pomůcky 56,0 37,1

  - další materiál 20,0 4,5

  - DDHM vč. nářadí 40,0 0,2

  - voda 18,0 4,5

  - el. energie 12,0 6,8

  - služby telekomunikací 4,0 2,5

  - ostatní služby 70,0 40,6

    - příspěvek na stravování (30,0) (20,0)

    - ostatní služby (40,0) (20,6)

  - opravy a udržování 25,0 5,8

27  DOPRAVA 5 141,3 1 312,0

Poradenství, konzultace, studie 25,0 1,4
Opravy a udržování komunikací 4 666,0 985,7

Investice - doprava 450,3 324,9

- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 204,6) (57,3)

- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 146,6) -

- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu (+7 300,0) (172,0)

- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP (-7 107,7) -

- investice ostatní vč. PD (200,0) (95,6)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 363,7 273,8

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž 12,0 12,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy 15,0 15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 40,0 40,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže 10,0 10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 10,0 10,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 20,0
Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů 3,0 3,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 9,0 9,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 8,0 8,0
Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje 10,0 10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 20,0 20,0
Příspěvek JUNÁK - činnost 8,0 8,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0
Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti 9,0 -
Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí 3,0 3,0
Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti 6,0 6,0
Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles 20,0 20,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí 18,0 18,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo 5,0 5,0
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 6,8 6,8
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy 10,0 10,0
Rezerva na příspěvky 80,9 -

34 KULTURA 1 483,0 690,1

Knihovna 903,0 524,2
- platy zaměstnanců 450,0 282,9

- sociální pojištění 121,0 72,5

- zdravotní pojištění 42,0 26,1

- ostatní povinné pojištění 2,0 1,4

- ochranné pomůcky 6,0 1,0

- knihy 150,0 82,5

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -

- další materiál 20,0 4,2
- poštovné 4,0 1,0

- služby telekomunikací 7,0 4,8

- ostatní služby 61,0 43,8

   - příspěvek na stravování (11,0) (7,0)

   - ostatní služby (50,0) (36,8)

- opravy a udržování 10,0 -

- Velikonoce v knihovně 4,0 4,0

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 -

- Výtvarná soutěž 2,0 -
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- Den otevřených dveří 3,0 -

- Vánoce v knihovně 4,0 -

- rezerva na akce 5,0 -

Koncerty na Pergole 65,0 18,6

Staročeská pouť 260,0 -

Vánoční akce 10,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 28,2

Životní jubilea občanů – dárky 80,0 64,1

Příspěvek VUS Pce - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek Doli Klub - koncerty 15,0 15,0

Příspěvek IFAS 2012 20,0 20,0

Rezerva na příspěvky 45,0 -

REZERVY                                                                      2 383,9 0,0

Rezerva rady městského obvodu 32,0 -

Rezerva starosty 0,0 -

Rezerva místostarosty 5,0 -

Rezerva rozpočtu 2 346,9 -

VÝDAJE   CELKEM 29 255,9 13 157,2
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 31.8.2012

Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

301,5 191,9

Zůstatek účtu k 31.12.2011 22,0 22,0

PŘÍJMY CELKEM 323,5 213,9

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 90,6

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 58,6

Příspěvek na ozdravný program 44,0 31,0

Poplatky za vedení účtu 3,0 1,7

Rezerva fondu 12,0 -

VÝDAJE CELKEM 323,5 181,9

Zůstatek
-

32,0

CELKEM 323,5 213,9

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
k 31.8.2012

(v tis. Kč)
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MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   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  
čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 
 
 
 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2012 se navyšují o  7 724,0 tis. Kč 
     

− podíl na sdílených daních se navyšuje o  7 190,0 tis. Kč 
z toho 
� snižuje se doplatek VII. souboru regenerace o    82,3 tis. Kč 
� vyřazuje se položka centrum Polabiny 4 – transfer 
      na MmP ve výši  7 107,7 tis. Kč 

− položka správní poplatky se navyšuje o     50,0 tis. Kč 
z toho 
� za VHP se navyšují o    50,0 tis. Kč 

− položka místní poplatky se navyšuje o  400,0 tis. Kč 
z toho 
� poplatek za odpady se navyšuje o  400,0 tis. Kč 

− položka příjmy z úroků se navyšuje o    30,0 tis. Kč 
− položka přijaté sankční platby se navyšuje o    20,0 tis. Kč 
− položka příjmy ostatní se navyšuje o    27,0 tis. Kč 
− zařazuje se neinvestiční dotace na Staročeskou pouť ve výši       7,0 tis. Kč 
 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 
 

 
− v části vnitřní správa se výdaje snižují o    24,0 tis. Kč 
 

• položka další materiál se snižuje o    50,0 tis. Kč  
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka teplo se navyšuje o      1,0 tis. Kč 
(úprava na skutečnost) 
 

• položka elektřina se snižuje o    15,0 tis. Kč 
(úprava na skutečnost) 
 

• položka poradenské služby se navyšuje o                                             40,0 tis. Kč 
                     (úprava na předpokládanou skutečnost)   
                   

 



  Příloha k usnesení č. 61 

− v části životní prostředí se výdaje snižují o  310,0 tis. Kč 
 

• položka péče o zeleň se snižuje o  150,0 tis. Kč  
z toho 
� položka zeleň se navyšuje o    61,7 tis. Kč 
� položka seč trávníků se snižuje o  211,7 tis. Kč 
 (úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka péče o veřejná prostranství se snižuje o     50,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka odpady se snižuje o  100,0 tis. Kč  
z toho 
� položka komunální odpad se snižuje  o  100,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 
• v rozpočtu střediska úklidových prací se výdaje snižují o     10,0 tis. Kč 

� snižuje se položka voda o           10,0 tis. Kč 
(úprava na skutečnost) 

 
 
− v části doprava dochází k navýšení o  579,7 tis. Kč  
 

• položka opravy a udržování komunikací se snižuje o  400,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka investice doprava se navyšuje o  979,7 tis. Kč 
z toho  

� doplatek VII. souboru regenerace – podíl obvodu 
se snižuje o       82,3 tis. Kč 

� doplatek VII. souboru regenerace – transfer na MmP 
se snižuje o       82,3 tis. Kč 

� centrum Polabiny 4 – podíl obvodu se snižuje o    7 128,0 tis. Kč 
� centrum Polabiny 4 – transfer na MmP  
     se vyřazuje ve výši  7 107,7 tis. Kč 
     (vše úprava na skutečnost) 
� investice ostatní vč. PD se navyšují o  1 000,0 tis. Kč 

                                (úprava na předpokládanou skutečnost) 
             

 
− v části kultura dochází k navýšení o    73,0 tis. Kč 
 

• položka Staročeská pouť se navyšuje o      7,0 tis. Kč 
(o výši poskytnuté dotace z Pardubického kraje) 
     

• položka vánoční akce se navyšuje o    66,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
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• zařazuje se příspěvek Komorní filharmonii Pce ve výši    10,0 tis. Kč 
(usnesení RMO č. 297 ze dne 22.8.2012) 
 

• položka rezerva na příspěvky se snižuje o    10,0 tis. Kč 
(o poskytnutý příspěvek) 
 
 

− v části rezervy dochází k navýšení o  7 405,3 tis. Kč 
         

• rezerva rozpočtu se navyšuje o  7 405,3 tis. Kč 
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)  
 
 
 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Změny
+/-

Podíl na sdílených daních - DPH 4 488,0 +7 190,0 11 678,0
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 171,9) (+24 171,9)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-7 429,6)

(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 146,6) (+82,3) (-5 064,3)

(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP) (-7 107,7) (+7 107,7) (0,0)

Správní poplatky 300,0 +50,0 350,0
 - za VHP 50,0 +50,0 100,0

 - ostatní 250,0 250,0

Místní poplatky 10 280,0 +400,0 10 680,0
 - poplatky ze psů 700,0 700,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

 - poplatky z VHP 380,0 380,0

 - poplatek za odpady 8 200,0 +400,0 8 600,0

Výtěžek z provozu VHP 665,5 665,5

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 100,0 +30,0 130,0
Přijaté sankční platby 50,0 +20,0 70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0
Příjmy ostatní 5,0 +27,0 32,0
Příjmy knihovna 60,0 60,0
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 10,0
Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 300,0

DOTACE

Neinvestiční dotace na Staročeskou pouť - +7,0 7,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  16 558,5 +7 724,0 24 282,5

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011 12 998,9 12 998,9

CELKEM 29 557,4 +7 724,0 37 281,4

SOCIÁLNÍ FOND -301,5 -301,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 29 255,9 +7 724,0 36 979,9

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Rozpočet na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Rozpočet po 
RO č. 4

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 
rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 946,0 -24,0 9 922,0

Platy zaměstnanců 4 500,0 4 500,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 255,0 1 255,0

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

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

Sociální pojištění 1 390,0 1 390,0

Zdravotní pojištění 534,0 534,0

Ostatní povinné pojistné 20,0 20,0

Ochranné pomůcky 16,0 16,0

Odborná literatura, zákony 25,0 25,0

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)50,0 50,0

Další materiál 190,0 -50,0 140,0

Voda 40,0 40,0

Teplo 65,0 +1,0 66,0

Elektřina 120,0 -15,0 105,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 376,0 376,0

Služby telekomunikací 65,0 65,0

Poplatky bance 80,0 80,0

Pronájem garáže 12,0 12,0

Poradenské služby 25,0 +40,0 65,0

Školení, vzdělávání 60,0 60,0

Ostatní služby 483,0 483,0

 -  příspěvek na stravování (76,0) (76,0)

 -  ost. služby (407,0) (407,0)

Opravy a udržování ÚMO 80,0 80,0

Software 30,0 30,0

Cestovné 18,0 18,0

Pohoštění 20,0 20,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 52,0 52,0

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

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 50,0

Zabezpečení krajských voleb 300,0 300,0
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 938,0 -310,0 9 628,0

Voda (veřejnost) 10,0 10,0

Elektrická energie (veřejnost) 30,0 30,0

Poradenství, konzultace, studie       40,0 40,0

Péče o zeleň 4 405,0 -150,0 4 255,0

- zeleň (2 400,0) (+61,7) (2 461,7)

- seč trávníků (2 000,0) (-211,7) (1 788,3)

- DPH - převod na MmP (5,0) (5,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 -50,0 1 150,0

Odpady 1 585,0 -100,0 1 485,0

(náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (7 429,6)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-7 429,6)

- zeleň (95,0) (95,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (230,0)

- komunální odpad (1 260,0) (-100,0) (1 160,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 1 000,0

Středisko úklidových prací 1 668,0 -10,0 1 658,0

  - platy zaměstnanců 1 050,0 1 050,0

  - sociální pojištění 273,0 273,0

  - zdravotní pojištění 95,0 95,0

  - ostatní povinné pojištění 5,0 5,0

  - ochranné pomůcky 56,0 56,0

  - další materiál 20,0 20,0

  - DDHM vč. nářadí 40,0 40,0

  - voda 18,0 -10,0 8,0

  - el. energie 12,0 12,0

  - služby telekomunikací 4,0 4,0

  - ostatní služby 70,0 70,0

    - příspěvek na stravování (30,0) (30,0)

    - ostatní služby (40,0) (40,0)

  - opravy a udržování 25,0 25,0

27  DOPRAVA 5 141,3 +579,7 5 721,0

Poradenství, konzultace, studie 25,0 25,0

Opravy a udržování komunikací 4 666,0 -400,0 4 266,0

Investice - doprava 450,3 +979,7 1 430,0

- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 204,6) (-82,3) (5 122,3)

- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 146,6) (+82,3) (-5 064,3)

- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu (+7 300,0) (-7 128,0) (172,0)

- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP (-7 107,7) (+7 107,7) (0,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (+1 000,0) (1 200,0)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 363,7 0,0 363,7

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž 12,0 12,0

Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy 15,0 15,0

Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 40,0 40,0

Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže 10,0 10,0

Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 10,0 10,0

Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 20,0

Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů 3,0 3,0

Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 9,0 9,0

Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 8,0 8,0

Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje 10,0 10,0

Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 20,0 20,0

Příspěvek JUNÁK - činnost 8,0 8,0

Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0

Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti 9,0 9,0

Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí 3,0 3,0

Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti 6,0 6,0

Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles 20,0 20,0

Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí 18,0 18,0

Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo 5,0 5,0

Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 6,8 6,8

Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy 10,0 10,0
Rezerva na příspěvky 80,9 80,9

34 KULTURA 1 483,0 +73,0 1 556,0

Knihovna 903,0 903,0

- platy zaměstnanců 450,0 450,0

- sociální pojištění 121,0 121,0

- zdravotní pojištění 42,0 42,0

- ostatní povinné pojištění 2,0 2,0

- ochranné pomůcky 6,0 6,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 10,0

- další materiál 20,0 20,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 7,0 7,0

- ostatní služby 61,0 61,0

   - příspěvek na stravování (11,0) (11,0)

   - ostatní služby (50,0) (50,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- Velikonoce v knihovně 4,0 4,0

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 2,0

- Výtvarná soutěž 2,0 2,0

- Den otevřených dveří 3,0 3,0

- Vánoce v knihovně 4,0 4,0
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- rezerva na akce 5,0 5,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 260,0 +7,0 267,0

Vánoční akce 10,0 +66,0 76,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 65,0

Životní jubilea občanů – dárky 80,0 80,0

Příspěvek VUS Pce - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek Doli Klub - koncerty 15,0 15,0

Příspěvek IFAS 2012 20,0 20,0

Příspěvek Komorní filharmonii Pce - koncerty - +10,0 10,0

Rezerva na příspěvky 45,0 -10,0 35,0

REZERVY                                                                      2 383,9 +7 405,3 9 789,2

Rezerva rady městského obvodu 32,0 32,0

Rezerva starosty 0,0 0,0

Rezerva místostarosty 5,0 5,0

Rezerva rozpočtu 2 346,9 +7 405,3 9 752,2

VÝDAJE   CELKEM 29 255,9 +7 724,0 36 979,9
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1. Příjmová část
Aktuální 
rozpočet

Změna +/-
Rozpočet po 

RO č. 4
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

301,5 301,5

Zůstatek účtu k 31.12.2011 22,0 22,0

PŘÍJMY CELKEM 323,5 0,0 323,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 142,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 122,5

Příspěvek na ozdravný program 44,0 44,0

Poplatky za vedení účtu 3,0 3,0

Rezerva fondu 12,0 12,0

VÝDAJE CELKEM 323,5 0,0 323,5

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2012
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1 

Městský obvod Pardubice II  
 
 

Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 
 
 

Hospodaření městského obvodu se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, daňovými zákony, Statutem 
města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem města a městských obvodů, a dalšími 
platnými právními předpisy. 
Městský obvod sestavuje na každý rok rozpočet, podle kterého hospodaří. Při jeho 
sestavování se vychází z rozpočtového výhledu na příslušný rok. 
Rozpočtový výhled na období let 2014 – 2015 obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech  
a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 
 
 
A. Finanční zdroje 

- vychází z ustanovení přílohy č. 3 statutu města a zahrnují předpokládané příjmy 
běžného roku, předpokládaný zůstatek finančních prostředků roku předchozího  
a tvorbu sociálního fondu 

 
1. Běžné příjmy 

- podíl na daňových příjmech města k zabezpečení základní činnosti městského 
obvodu, na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy  

- správní a místní poplatky 
- účelová dotace na zabezpečení voleb (v případě jejich konání) 
- ostatní příjmy – přijaté sankční platby, příjmy z úroků, podíl na platbách za 

umístění reklamních zařízení na území obvodu, podíl na nájemném z pozemků, 
příjmy z činnosti knihovny, příjmy z prodeje dřeva .... 

 
2. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku 

- zůstatek finančních prostředků k 31.12. předchozího roku 
- vyrovnání vzájemných finančních vztahů mezi rozpočtem města a městského 

obvodu za předchozí rok 
 

3. Tvorba sociálního fondu 
- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny každoročně 

schvalované zastupitelstvem městského obvodu 
 
B. Výdaje 

- jejich rozdělení je dáno rozsahem práv a povinností vyplývajících z příslušných 
zákonů a ustanovení statutu města, přičemž městský obvod je oprávněn uzavírat jen 
takové závazkové vztahy, jejichž financování je zabezpečeno 

 
1. Běžné výdaje 

- na provoz úřadu městského obvodu (zabezpečení činností v oblasti státní správy  
a samosprávy) 

- na oblast životního prostředí (péče o zeleň, veřejná prostranství, problematika 
odpadů, středisko úklidových prací) 
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- na oblast dopravy (opravy a udržování komunikací a související práce) 
- na oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory  

• oblast školství, mládeže, tělovýchovy – podpora aktivit formou veřejných 
finančních podpor 

• oblast kultury – zabezpečení vlastních akcí obvodu a podpora aktivit formou 
veřejných finančních podpor 

- na knihovnu (zajištění provozu a činností knihovny)  
- ostatní – rezerva rady městského obvodu, starosty, místostarosty 
 

2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 
 

3. Rezervy 
- jedná se o rezervu rozpočtu (vyčlenění finančních prostředků s ohledem na 

finanční toky v průběhu roku tak, aby nedošlo k platební neschopnosti) 
 

 
 
Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v přiložené tabulce. 
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Rok 2014 Rok 2015
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 32 674,0 31 924,0
1. Běžné příjmy 27 975,0 27 225,0

z toho transfer daní 24 000,0 24 000,0

- odvod podílu na odpady -7 350,0 -7 300,0

transfer dotace na volby 800,0 -

poplatky 10 000,0 10 000,0

ostatní 525,0 525,0

2. Zůstatek z p ředchozího roku 5 000,0 5 000,0

3. Tvorba sociálního fondu -301,0 -301,0

VÝDAJE CELKEM 32 674,0 31 924,0
1. Běžné výdaje 25 165,0 24 365,0

z toho provoz úřadu MO 10 300,0 9 500,0

 - z toho zajištění voleb 800,0 -

oblast životního prostředí 7 300,0 7 300,0

oblast dopravy 4 125,0 4 125,0

oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory 670,0 670,0

knihovna 1 000,0 1 000,0

středisko úklidových prací 1 670,0 1 670,0

ostatní 100,0 100,0

2. Investice - oblast životního prost ředí a dopravy 6 009,0 6 059,0

3. Rezervy 1 500,0 1 500,0

Rozpočtový výhled na roky 2014-2015

(uvedeno v tis. Kč)


