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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 
 

 
ZÁPIS     

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 15. 4. 2015 v 17.30 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
 
Přítomni: Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Mgr. Radek Hejný, Ing. Gabriela Křížková, 
Rostislav Kučera, Mgr. Jan Matějek, Bc. Radim Petružálek, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, 
Ing. Mgr. Martin Slezák, Bc. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga, MUDr. Mgr. 
Eva Zálabská, Ph.D. 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. odešla ze zasedání zastupitelstva v 17:35 hod.  
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání ZMO je usnášeníschopné.  
V úvodu starosta uvedl, že dne 7. 4. 2015 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu 
pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 31. 3. 2015 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva Ing. Mgr. Martina Slezáka a Ing. Františka 
Weisbauera, aby se vyjádřili k zápisu. Oba prohlásili, že k zápisu neměli připomínky a zápis podepsali.  
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. Pavol Škuliga 
    pro 14, proti 0, zdržel se 0 
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Radim Petružálek, Rostislav Kučera 
 
Zapisovatelka:                Tereza Mokrejšová 
 
Starosta podal návrh na zařazení bodu č. 6 do programu zastupitelstva a seznámil přítomné s novým 
programem ve znění: 
  
1. Zpráva starosty a místostarosty 
2. Programy dotací MO Pardubice II 
3. Rozpočtové opatření č. 2 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva z jednání dne 24. 9. 2014 
5. Zpráva Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO Pardubice II 
7. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
 
 
1. Zpráva starosty + místostarosty 
Zprávu přednesl starosta a předal slovo místostarostovi, který informoval zastupitelstvo na žádost paní 
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zastupitelky Ing. Křížkové o své činnosti. Poté starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu programu.  
Do rozpravy se přihlásili 
Ing. Weisbauer  
- ke stížnosti ohledně hluku na Cihelně /reakce na stížnosti na hluk v ul. Kunětické k informaci starosty/ 
upozornil na ventilátor, který se zde nachází a dělá hluk, domnívá se, že nesplňuje normy.                                                         
Ing. Křížková  
- dotaz k povolení zvláštního užívání místní komunikace před vinárnou Decinka – jak bylo vyřešeno soc. 
zařízení, Ing. Řezanina odpověděl, že soc. zařízení je ve vinárně a hosté „zahrádky“ u vinárny ho mají k 
dispozici. 
- tázala se na průzkum možnosti obnovení trhů v Polabinách, místostarosta odpověděl, že je tato věc 
v jednání, zjišťuje se úspěšnost trhů v dalších obvodech atd. Starosta upřesnil, nutno zvážit a zmapovat 
situaci (trhovci versus obchodní domy) 
- nabídla případně k dispozici smlouvu s firmou, která se zabývá provozováním trhů. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty a místostarosty na vědomí. 
 
2. Programy dotací MO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 24 
Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění 
- schvaluje a vyhlašuje  
  Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové     
  aktivity dětí v roce 2015  
  dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení 
- ukládá vyhlášený program zveřejnit           
Z: M. Boháčková, tajemník 
    Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 25 
Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění 
- schvaluje a vyhlašuje  
  Program na podporu sportovních aktivit v roce 2015  
  dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení 
- ukládá vyhlášený program zveřejnit           
Z: M. Boháčková, tajemník 
    Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 26 
Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění 
- schvaluje a vyhlašuje  
  Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015 dle přílohy č. 3  
  k tomuto usnesení  
- ukládá vyhlášený program zveřejnit           
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Z: M. Boháčková, tajemník 
    Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 27 
Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění 
- schvaluje postup při podání žádosti uvedený v  
  Informaci k předložení žádosti o dotaci mimo vyhlášené dotační programy na rok 2015 
  dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení  
- ukládá uvedenou informaci zveřejnit           
T. 16. 4. 2015 
Z: M. Boháčková, tajemník 
    Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 2 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 28 
Zastupitelstvo městského obvodu  

- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 28. 2. 2015 v rozsahu přílohy tohoto 
usnesení 

- projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva z jednání dne 24. 9. 2014 
Zprávu přednesl Ing. Weisbauer. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 29 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje předloženou kontrolní zprávu a vypouští z evidence - 
usnesení bez úkolu:  112 - 119 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Zpráva kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
Zprávu přednesl Ing. Weisbauer. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 30 
Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva 
včetně provedených kontrol plnění usnesení rady a zastupitelstva městského obvodu za období  
I. čtvrtletí 2015. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 31 
Zastupitelstvo městského obvodu pověřuje Kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
II provedením 
- namátkové kontroly investičních akcí, na nichž se městský obvod finančně podílí 
- kontroly údržby zeleně v městském obvodě 
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Výsledek hlasování :                                          Pro  14   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO Pardubice II 
Starosta předal slovo tajemnici úřadu, aby podala informaci k předložené zprávě a poté otevřel 
rozpravu. 
Do rozpravy se přihlásil 
Ing. Mgr. Martin Slezák 
 - podal návrh na snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva na polovinu částek odměn 
uvedených v předložené zprávě k projednání v zastupitelstvu, předal pozměňující návrh návrhové 
komisi. Jako důvod uvedl možnost účelnějšího využití těchto peněz 
Ing. Křížková 
- vyslovila souhlas s návrhem Ing. Slezáka na snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
PhDr. Rubešová 
- dotázala se, zda by se ušetřené peníze opravdu mohly využít na jiné akce. Ing. Mgr. Slezák reagoval na 
dotaz a ujistil, že to opravdu lze. Starosta konstatoval, že rozhodnutí o výši odměn je pouze na 
zastupitelích. 
 
Návrhová komise předložila k hlasování pozměňovací návrh usnesení. 
Usnesení č. 
Zastupitelstvo městského obvodu 
- projednalo a schvaluje návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, při vykonávání 
jednotlivých funkcí takto: 

°  místostarosta    6 200 Kč   
°  člen rady    1 163 Kč   
°  předseda výboru zastupitelstva    935 Kč 
°  člen výboru zastupitelstva     695 Kč 
°  předseda komise rady      840 Kč 
°  člen komise rady      585 Kč 
°  člen zastupitelstva      390 Kč 
Výsledek hlasování :                                          Pro  3    proti 8  zdržel se 3. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrhová komise předložila k hlasování původní návrh usnesení. 
Usnesení č. 32 
Zastupitelstvo městského obvodu 
- projednalo a schvaluje návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, při vykonávání 
jednotlivých funkcí takto: 

        °  místostarosta                                                odst.  6 - 7700  +   odst.  8  - 4700   
        °  člen rady                                                         odst.  9 - 2000  +  odst. 13 -  325   
        °  předseda výboru zastupitelstva                odst. 10 - 1570  +  odst. 13 -  300   
        °  člen výboru zastupitelstva                          odst. 11 - 1150  +  odst. 13 -  240   
        °  předseda komise rady                                 odst. 10 - 1380  +  odst. 13 -  300  
        °  člen komise rady                                           odst. 11 -   930  +  odst. 13 -  240  
        °  člen zastupitelstva                                        odst. 12 -   450  +  odst. 13 -  330   
- stanovuje, že odměny za jednotlivé funkce se sčítají a přísluší od 1. 4. 2015 

Výsledek hlasování :                                          Pro  9    proti 3  zdržel se 2. 
Usnesení bylo přijato. 
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7. Diskuse. 
 
Pan Škorpík – kolik město utratí za svislé a vodorovné dopravní značení, kdo hlídá dodržování značení. 
Starosta odpověděl - částku bohužel neví, za dodržování značení zodpovídá policie, která má povinnost 
toto řešit. 
Pan Berkovec – dotaz zda nějak pokročilo jednání ohledně cyklostezky kpt. Bartoše/ pekárna Hrubý – 
k mostu/. Starosta reagoval tím, že na kpt. Bartoše bude příliš úzký chodník k tomu, aby se mohlo rozdělit – 
bude prověřeno. 
Občan Polabin – mohla by se udělat v ul. Okrajová 297 cesta (chodník) v místě, kde jsou vyšlapané cestičky 
v trávě, příp. vykácet staré stromy (keře) a zasadit nové nebo nějak zabránit chůzi po trávě? Odpověděl pan 
Řezanina – cestu nelze udělat, protože by se poškodily kořeny stávajících stromů, které nelze vykácet. 
Prověří, zda by šlo na dané místo instalovat zábradlí. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.  
 
Přílohy k usnesení č. 24, 25, 26, 27, 28 
 
 
Mgr. Radek Hejný 
starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 
 
Bc. Radim Petružálek 
 
 
 
Rostislav Kučera                                                           
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 16. 4.2015 
Zapsala: Tereza Mokrejšová 
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Program na podporu aktivit školských zařízení  
a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity 

dětí v roce 2015 

1. Název programu 

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2015, 

zejména v oblasti: 

- sportu a sportovních aktivit 

- zájmové činnosti a volnočasových aktivit 

- kultury a kulturních a společenských aktivit 

2. Důvody podpory 

Dotační program se vyhlašuje na podporu aktivit uskutečňovaných školskými zařízeními a zařízeními zaměřenými 

na volnočasové aktivity dětí se sídlem na území městského obvodu. 

3. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 

Pardubice, zastoupený starostou městského obvodu. 

4. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu 

1. Na aktivity podle tohoto programu je na rok 2015 vyčleněno 60 000,- Kč. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez 

udání důvodu zrušit. 

5. Výše dotace 

Minimální výše dotace na jednu akci:     3 000,- Kč 

Maximální výše dotace na jednu akci:  10 000,- Kč 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných výdajů realizovaných akcí 

maximálně 50 %. 

6. Okruh způsobilých žadatelů 

Mateřské školy, základní školy, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže. Žadatel musí mít sídlo na území 

městského obvodu. 
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7. Lhůta pro podání žádostí 

Žádosti o dotaci musí být doručeny ve lhůtě od 20.5.2015 do 19.6.2015 včetně.  

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O žádosti rozhodne Rada městského obvodu Pardubice II do 30.9.2015. 

S žadateli, jimž budou dotační prostředky radou městského obvodu schváleny, uzavře městský obvod smlouvu  

o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu. 

Neúspěšní žadatelé budou o nevyhovění jejich žádosti informováni nejdéle do 1 měsíce od rozhodnutí rady. 

9. Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně tři akce. V případě, že se 

tak nestane, budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence 

v elektronické spisové službě úřadu. Pokud žadatel předloží maximálně tři žádosti, musí určit preference 

jednotlivých žádostí, tzn. určit, která z předložených žádostí je pro něj nejvýznamnější (pořadové číslo 1)  

a která nejméně (pořadové číslo 3). 

2. V tomto programu jsou uznatelné pouze neinvestiční výdaje akce. 

3. Realizace akce byla zahájena nejdříve ode dne 1.1.2015 a bude ukončena nejpozději do dne 31.12.2015. 

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

a) Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha tohoto programu) 

b) Rozpočet akce (rovněž viz příloha tohoto programu) 

c) Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména 

společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu 

z obchodního rejstříku apod.) 

d) Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá 

z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) a o tom, zda je oprávněn zastupovat 

žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu; byla-li žádost podepsána 

na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci 

e) Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů 

uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) 

f) Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu 

V případě, že žadatel předkládá více žádostí (v rámci tohoto dotačního programu, příp. do jiného dotačního 

programu), doloží povinné přílohy pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé 

další žádosti uvede pouze název dotačního programu, příp. také dotačního titulu, účel dotace požadované 

v žádosti a datum podání žádosti, ke které jsou přílohy přiloženy. 

5. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně, se všemi vyplněnými přílohami, v jednom podepsaném 

originále. 

6. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Úřadu 

městského obvodu, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. 

7. Žádosti předložené vyhlašovateli: 

a) v rozporu s tímto programem 

b) jakýmkoli jiným způsobem (např. e-mailem) 

c) mimo lhůtu pro předložení žádosti 
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d) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele 

budou z dalšího posuzování vyloučeny. 

Stejně tak budou vyloučeny žádosti, u nichž bude zjištěno, že žadatel má k termínu předložení žádosti vůči 

poskytovateli neuhrazené nebo nevypořádané finanční závazky po lhůtě splatnosti. 

8. Pokud bude podaná žádost vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 7 tohoto bodu, vyzve poskytovatel 

žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení 

vyloučena. 

9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

10. Uznatelné výdaje 

1. Uznatelným výdajem akce, tedy výdajem, který lze v rámci realizace akce spolufinancovat z dotace 

poskytovatele, je výdaj, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, 

c) vznikl příjemci v období realizace akce, 

d) nesplňuje podmínku neuznatelného výdaje. 

2. Neuznatelné výdaje 

V rámci akce nelze uznat: 

a) jakýkoli investiční výdaj (výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) 

b) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

c) výdaje na občerstvení a reprezentaci. 

11. Kritéria pro hodnocení žádosti 

Každá žádost bude z formálního hlediska zkontrolována podle zákona o finanční kontrole a následně posouzena 

orgánem rady městského obvodu, a to komisí školství, kultury, mládeže a sportu, podle níže uvedených kritérií. 

V případě rovnosti bodů bude brán zřetel na správnost a včasnost vyúčtování dříve poskytnutých dotací. 

Posuzované oblasti: 
    

Maximum 
bodů: 

1. Odůvodnění žádosti 

5 
- soulad akce s vyhlášeným dotačním programem, přínos a potřebnost akce pro 
obvod, významnost akce, tradičnost akce, výše spoluúčasti 

2. Kvalita zpracování žádosti 

5 
- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, originalita akce, nápaditost, popis 
jednotlivých aktivit, časový harmonogram (u vícedenních akcí) 

3. Počet podaných žádostí v rámci programu 3 

4. Kvalita zpracování rozpočtu akce 
5 

- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, soulad s žádostí a podmínkami 
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programu (uznatelné výdaje), adekvátnost rozpočtu, hospodárnost, nezbytnost 
výdajů 

5. Cílová skupina 

5 - vymezení cílové skupiny, její velikost, složení 

Celkem bodů 23 

 

Bodové hodnocení žádosti: 

      Maximálně možný počet bodů: 23 

Akce doporučena k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 12 

         
Bodové hodnocení pro posuzované oblasti 1,2,4,5: 

    

0 
neodpovídá žádnému z požadavků v posuzované oblasti nebo 

neobsahuje potřebné údaje 

1 
odpovídá požadavkům v dané oblasti velmi okrajově 

2 
popsáno, uvedeno pouze částečně, obecně, příp. nesrozumitelně 

3 
popsáno, uvedeno, pouze některé údaje jsou uvedeny obecně 

nebo nesrozumitelně 

4 
obsahuje pouze drobné nedostatky 

5 
popsáno, uvedeno konkrétně a srozumitelně, odpovídá všem 

požadavkům 

         Bodové hodnocení pro posuzovanou oblast 3: 
    

1 
3. předložená žádost v rámci dotačního 
programu  

   
2 

2. předložená žádost v rámci dotačního 
programu  

   
3 

1. předložená žádost v rámci dotačního 
programu  

    

*Akce bude doporučena k získání dotace při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů. V případě, že  

v některé z hodnocených oblastí dosáhne 0 bodů, nebude akce k dotaci navržena. 

12. Podmínky použití dotace 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných výdajů v souladu s obsahem akce, 

smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a předloženou žádostí. 

2. Realizace akce ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen akci realizovat 

vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 



Příloha k usnesení č. 24 

 

 

13. Závěrečné vyúčtování dotace 

1. Po ukončení realizace akce je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé 

realizované akce, a to do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit 

ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích 

předepsaných pro dotační program (viz přílohy). 

2. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude 

provedena kontrola formální správnosti, dodržení účelového určení, celkové evidence akce, uznatelnosti 

výdajů, včasného doručení vyúčtování. Může být také uskutečněna kontrola použití dotace přímo u příjemce. 

3. Každý originál dokladu bude nesmazatelně označen textem „Hrazeno z dotace MO Pardubice II“. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace (stejně jako pozdní doručení vyúčtování) bude posouzeno 

jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Publicita 

Příjemce dotace je povinen uvádět na veškerých propagačních materiálech (pozvánky, letáčky apod.), že akce byla 

spolufinancována Městským obvodem Pardubice II. Tyto materiály budou součástí závěrečného vyúčtování. 

15. Vzory podání 

V příloze tohoto programu je uveden závazný vzor žádosti o dotaci, příloh žádosti, závěrečného vyúčtování dotace 

a příloh vyúčtování. Jedná se o tyto vzory: 

Žádost o poskytnutí dotace 

Příloha žádosti č. 1 – Rozpočet akce 

Závěrečné vyúčtování dotace 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 1 – Zdroje financování 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 2 – Přehled úhrad 

 

 

Tento dotační program byl schválen dne 15.4.2015 usnesením Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II  

č. 24, nabývá účinnosti dnem 16.4.2015. 
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IČ:

Telefon: E-mail:

Číslo účtu: Kód banky:

Sídlo žadatele (ulice, čp., obec, PSČ)

Bankovní spojení žadatele:

Kontakt na zástupce:

Zástupce žadatele, jeho funkce, důvod zastoupení (člen statutárního  orgánu, plná moc ...):

Osoby s podílem v žadateli:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:

Číslo žádosti (nevyplňujte, vyplní poskytovatel): Pořadí preference žádosti (v případě podání 2 nebo 3 žádostí):1

Název programu:

Žadatel (název, obchodní firma):

Název akce:

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity 

dětí v roce 2015

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

pro rok 2015

Název banky:

Adresa webových  stránek žadatele:

Název zřizovatele:
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Důvod podání žádosti o dotaci, co je účelem akce:

Informace o akci

Popis akce (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram - pokud se jedná o vícedenní 

akci, způsob realizace):

Územní působnost akce:

Místo realizace:

Jedná se o tradiční, již zavedenou akci? Pokud ano, uveďte ročník:

Období realizace (doba, v níž má být dosaženo účelu):

Cílová skupina (vymezení, složení, velikost):

Požadovaná výše dotace - Kč: Celková výše uznatelných výdajů akce - Kč:

Procentuální podíl poskytovatele na celkových uznatelných výdajích:

Pokud je na akci požádáno o dotaci u jiného poskytovatele, uveďte jeho název a výši požadované dotace:

Procentuální podíl žadatele na celkových uznatelných výdajích:
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1určete pořadí 1 až 3, 1 = nejvýznamnější, 3 = nejméně důležitá
2v případě zastoupení doložte plnou moc

Pokud byla akce v minulosti realizována, uveďte:

Období realizace:

Výše dotace od poskytovatele:

Výše skutečných výdajů:

Výše dotace od jiných poskytovatelů:

Potvrzuji správnost a pravdivost všech údajů uváděných v žádosti a prohlašuji, že vůči poskytovateli nemáme žádné 

nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti.

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko:2 Datum a místo vyhotovení žádosti:

podána dne:

Žádost

o dotaci na:

Seznam příloh žádosti:

Příloha č. 1 - Rozpočet akce

Pokud bylo podáno více žádostí a přílohy č. 2 - 5 jsou založeny u jiné žádosti, doplňte o jakou žádost se jedná:

příp. v rámci dotačního titulu:

v rámci dotačního programu:

Příloha č. 3 - Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu; je-li žádost podepsána na základě pověření nebo 

plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci

Příloha č. 2 - Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě (zřizovací listina)

Příloha č. 4 - Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (pokud tento údaj nevyplývá z obsahu výše uvedených dokladů)

Příloha č. 5 - Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu
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Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Rozpočet akce

Celkem Kč: 0 0

Druh výdaje Plánované uznatelné výdaje v Kč

Název akce

Žadatel

Požadovaná výše dotace v Kč
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z toho:

% spoluúčasti:

% spoluúčasti:

K vrácení - Kč:

Skutečná výše celkových uznatelných výdajů - Kč:

použitá výše dotace - Kč:

Stručné hodnocení akce:

Reakce návštěvníků/účastníků na akci:

Počet návštěvníků/účastníků akce: z toho dětí:

Místo konání akce:

vlastní zdroje financování - Kč:

Závěrečné vyúčtování dotace

Evidenční číslo (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Název programu:

Příjemce dotace (název, sídlo):

Název akce:

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity 

dětí v roce 2015

Poskytnutá výše dotace: Datum konání akce:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:
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E-mail:

Podpis:

Vyúčtování zpracoval

Telefon:

Poznámky, vysvětlivky:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné a pravdivé.

Datum: Jméno a podpis statut. zástupce příjemce dotace, razítko:

Datum:

Seznam příloh závěrečného vyúčtování:

Příloha č. 1 - Zdroje financování uznatelných výdajů

Příloha č. 2 - Přehled úhrad uznatelných výdajů

Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů, pokladních dokladů apod.) ve výši 

poskytnuté dotace

Příloha č. 4 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady)

Příloha č. 5 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce

Příloha č. 6 - Vlastní nepovinné (vypište jaké - např. sestavy z účetnictví apod.)

Jméno, příjmení, titul:
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Prostředky z jiných zdrojů - uveďte z jakých:

Závěrečné vyúčtování dotace - zdroje financování uznatelných 

výdajů

Celkem Kč: 0 0

Zdroj finančních prostředků Výše prostředků v Kč

Název akce

Příjemce dotace

Částka Kč použitá na 

uznatelné výdaje

Dotace od MO Pardubice II:

Vlastní prostředky:
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Pořadové 

č. dokladu

Účetní 

doklad 

číslo

Celková částka 

za doklad

Částka 

hrazená z 

dotace

Datum úhrady 

uznat. výdaje

0 0

Název akce

Příjemce dotace

Závěrečné vyúčtování dotace - přehled úhrad uznatelných výdajů

Účel platby - vydáno za ……

Celkem Kč
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Zapsal:

Dne:

Informace o předchozí/ch dotaci/ích:

Žadatel již někdy obdržel dotaci od MO:

Vyúčtování předchozí/ch dotace/í bylo v pořádku:

ANO / NE

ANO / ANO S OBTÍŽEMI/ NE

Zápis z hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015

- soulad akce s vyhlášeným dotačním programem, přínos a 

potřebnost akce pro obvod, významnost akce, tradičnost akce, výše 

spoluúčasti

1. Odůvodnění žádosti

5

Celkem bodů 23

3. Počet podaných žádostí v rámci programu 3

4. Kvalita zpracování rozpočtu akce

5

Dotační program:

Žadatel:

Název akce:

Maximálně možný počet bodů: 23

- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, soulad s žádostí a 

podmínkami programu (uznatelné výdaje), adekvátnost rozpočtu, 

hospodárnost, nezbytnost výdajů

5. Cílová skupina

5- vymezení cílové skupiny, její velikost, složení

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2015

2. Kvalita zpracování žádosti

5- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, originalita akce, 

nápaditost, popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram (u 

vícedenních akcí)

Hodnocení komise školství, kultury, mládeže a sportu:

Posuzované oblasti: Maximum bodů: Bodové hodnocení:

Bodové hodnocení žádosti

K podpoře doporučeno:    ANO / NE

Akce doporučena k podpoře při dosažení minimálně bodů*:

Celkový počet získaných bodů:

12
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3

*Akce bude doporučena k získání dotace při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů. V případě, že v 

některé z hodnocených oblastí dosáhne 0 bodů, nebude akce k dotaci navržena.

Jména hodnotitelů:

Podpisy hodnotitelů:

2. předložená žádost v rámci dotačního programu

1. předložená žádost v rámci dotačního programu

V Pardubicích dne

Bodové hodnocení pro posuzované oblasti 1,2,4,5:

Bodové hodnocení pro posuzovanou oblast 3:

3. předložená žádost v rámci dotačního programu

neodpovídá žádnému z požadavků v posuzované oblasti nebo neobsahuje potřebné údaje

odpovídá požadavkům v dané oblasti velmi okrajově

popsáno, uvedeno pouze částečně, obecně, příp. nesrozumitelně

popsáno, uvedeno, pouze některé údaje jsou uvedeny obecně nebo nesrozumitelně

obsahuje pouze drobné nedostatky

popsáno, uvedeno konkrétně a srozumitelně, odpovídá všem požadavkům
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Program na podporu sportovních aktivit 
v roce 2015 

1. Název programu 

Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2015. 

2. Jednotlivé dotační tituly 

V dalších bodec h programu mohou být tituly označovány pouze jako A a B. 

A. Podpora sportovních akcí pro děti a mládež (věková kategorie do 20 let) 

Jedná se o podporu konkrétních sportovních akcí pořádaných pro děti a mládež v uvedeném 

věkovém rozpětí. 

Na aktivity podle tohoto dotačního titulu je na rok 2015 vyčleněno 60 000,- Kč. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program 

bez udání důvodu zrušit. 

Minimální výše dotace na jednu akci:     3 000,- Kč 

Maximální výše dotace na jednu akci:  10 000,- Kč 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných výdajů realizovaných 

akcí maximálně 50 %. 

B. Podpora celoroční činnosti spolků a organizací zaměřených na sportovní 

aktivity při práci s dětmi a mládeží (věková kategorie do 20 let) 

Jedná se o podporu celoroční činnosti spolků a organizací zaměřených na sportovní aktivity při práci 

s dětmi a mládeží v uvedeném věkovém rozpětí. 

Na aktivity podle tohoto dotačního titulu je na rok 2015 vyčleněno 60 000,- Kč. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program 

bez udání důvodu zrušit. 

Minimální výše dotace v rámci jedné žádosti:     5 000,- Kč 

Maximální výše dotace v rámci jedné žádosti:  10 000,- Kč 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných výdajů realizovaných 

akcí maximálně 50 %. 

3. Důvody podpory 

Dotační program se vyhlašuje na podporu sportovních aktivit uskutečňovaných na území městského 

obvodu nebo pro občany městského obvodu, a to takových, které jsou zaměřeny na děti a mládež. 
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4. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 

530 09 Pardubice, zastoupený starostou městského obvodu. 

5. Okruh způsobilých žadatelů 

Nestátní neziskové organizace, tj. spolky a případné další neziskové organizace zaměřené na 

sportovní aktivity dětí a mládeže. Žadatel musí mít sídlo na území městského obvodu. 

6. Lhůta pro podání žádostí 

Žádosti o dotaci musí být doručeny ve lhůtě od 20.5.2015 do 19.6.2015 včetně. 

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O žádosti rozhodne Rada městského obvodu Pardubice II do 30.9.2015. 

S žadateli, jimž budou dotační prostředky radou městského obvodu schváleny, uzavře městský obvod 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu. 

Neúspěšní žadatelé budou o nevyhovění jejich žádosti informováni nejdéle do 1 měsíce od 

rozhodnutí rady. 

8. Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost 

do každého dotačního titulu. V případě, že se tak nestane, budou nadbytečné žádosti 

z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence v elektronické spisové službě 

úřadu. 

2. V tomto programu jsou uznatelné pouze neinvestiční výdaje. 

3. Realizace aktivit, na něž je dotace žádána, byla zahájena nejdříve ode dne 1.1.2015 a bude 

ukončena nejpozději do dne 31.12.2015. 

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

a) Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha tohoto programu) 

b) Rozpočet (viz příloha tohoto programu) 

c) Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 

(zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského 

rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.) 

d) Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu (jen v případě, 

že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) a o 

tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem 

statutárního orgánu; byla-li žádost podepsána na základě pověření nebo plné moci, též 

kopie tohoto pověření nebo plné moci 

e) Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu 

dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) 

f) Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu 
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V případě, že žadatel předkládá více žádostí (do každého dotačního titulu, příp. do jiného 

dotačního programu), doloží povinné přílohy pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává 

termínově nejdříve. V každé další žádosti uvede pouze název dotačního programu, příp. také 

dotačního titulu, a datum podání žádosti, ke které jsou přílohy přiloženy. 

5. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně, se všemi vyplněnými přílohami, v jednom 

podepsaném originále. 

6. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně 

Úřadu městského obvodu, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. 

7. Žádosti předložené vyhlašovateli: 

a) v rozporu s tímto programem 

b) jakýmkoli jiným způsobem (např. e-mailem) 

c) mimo lhůtu pro předložení žádosti 

d) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele 

budou z dalšího posuzování vyloučeny. 

Stejně tak budou vyloučeny žádosti, u nichž bude zjištěno, že 

a) poskytnutím dotace v požadované výši by byla překročena hranice podpory de minimis 

b) žadatel má k termínu předložení žádosti vůči poskytovateli neuhrazené nebo 

nevypořádané finanční závazky po lhůtě splatnosti. 

8. Pokud bude podaná žádost vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 7 tohoto bodu, vyzve 

poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude 

jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

9. Uznatelné výdaje  

1. Uznatelným výdajem, tedy výdajem, který lze v rámci realizace akce/činnosti spolufinancovat 

z dotace poskytovatele, je výdaj, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního 

programu, 

c) vznikl příjemci v období realizace akce/činnosti, 

d) nesplňuje podmínku neuznatelného výdaje. 

2. Neuznatelné výdaje 

V rámci projektu nelze uznat: 

a) jakýkoli investiční výdaj (výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku) 

b) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

c) výdaje na občerstvení a reprezentaci 

d) výdaje na energie. 

10. Kritéria pro hodnocení žádosti 

Každá žádost bude z formálního hlediska zkontrolována podle zákona o finanční kontrole a následně 

posouzena orgánem rady městského obvodu, a to komisí školství, kultury, mládeže a sportu, podle 
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níže uvedených kritérií. V případě rovnosti bodů bude brán zřetel na správnost a včasnost vyúčtování 

dříve poskytnutých dotací. 

Posuzované oblasti: 
    

Maximum 
bodů: 

1. Odůvodnění žádosti 

5 
- soulad akce/činnosti s vyhlášeným dotačním programem, přínos a potřebnost 

akce/činnosti pro obvod, významnost akce/činnosti, tradičnost akce, výše 

spoluúčasti 

2. Kvalita zpracování žádosti 

5 
- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, originalita akce/činnosti, nápaditost, 

popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram (u vícedenních akcí) 

3. Kvalita zpracování rozpočtu akce 

5 
- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, soulad s žádostí a podmínkami 

programu (uznatelné výdaje), adekvátnost rozpočtu, hospodárnost, nezbytnost 

výdajů 

4. Cílová skupina 

5 - vymezení cílové skupiny, její velikost, složení 

Celkem bodů 20 

 

Bodové hodnocení žádosti: 

      Maximálně možný počet bodů: 20 

Akce doporučena k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 11 

         
Bodové hodnocení pro posuzované oblasti: 

    

0 
neodpovídá žádnému z požadavků v posuzované oblasti nebo 

neobsahuje potřebné údaje 

1 
odpovídá požadavkům v dané oblasti velmi okrajově 

2 
popsáno, uvedeno pouze částečně, obecně, příp. nesrozumitelně 

3 
popsáno, uvedeno, pouze některé údaje jsou uvedeny obecně 

nebo nesrozumitelně 

4 
obsahuje pouze drobné nedostatky 

5 popsáno, uvedeno konkrétně a srozumitelně, odpovídá všem 
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požadavkům 

 
*Akce bude doporučena k získání dotace při dosažení celkového počtu minimálně 11 bodů.  
V případě, že v některé z hodnocených oblastí dosáhne 0 bodů, nebude akce k dotaci navržena. 

11. Podmínky použití dotace 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných výdajů v souladu s obsahem 

akce/činnosti, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a předloženou žádostí. 

2. Realizace akce/činnosti ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen 

akci/činnost realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

12. Závěrečné vyúčtování dotace 

1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizované 

akce/činnosti, a to do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce 

dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být 

zpracováno na formulářích předepsaných pro dotační program (viz přílohy). 

2. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, 

podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po 

obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola formální správnosti, dodržení 

účelového určení, celkové evidence akce/činnosti, uznatelnosti nákladů, včasného doručení 

vyúčtování. 

3. Každý originál dokladu bude nesmazatelně označen textem „Hrazeno z dotace MO Pardubice II“. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace (stejně jako pozdní doručení vyúčtování) bude 

klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Publicita 

Příjemce dotace je povinen uvádět na veškerých propagačních materiálech (pozvánky, letáčky apod.), 

že akce/činnost byla spolufinancována Městským obvodem Pardubice II. Tyto materiály budou 

součástí závěrečného vyúčtování. 

14. Vzory podání 

V příloze tohoto programu je uveden závazný vzor žádosti o dotaci, příloh žádosti, závěrečného 

vyúčtování dotace a příloh vyúčtování. Jedná se o tyto vzory: 

Dotační titul A: 

Žádost o poskytnutí dotace A 

Příloha žádosti č. 1-A – Rozpočet akce 

Závěrečné vyúčtování dotace A 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 1-A – Zdroje financování 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 2-A – Přehled úhrad 
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Dotační titul B: 

Žádost o poskytnutí dotace B 

Příloha žádosti č. 1-B – Rozpočet 

Závěrečné vyúčtování dotace B 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 1-B – Zdroje financování 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 2-B – Přehled úhrad 

 

 

Tento dotační program byl schválen dne 15.4.2015 usnesením Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice II č. 25, nabývá účinnosti dnem 16.4.2015. 
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IČ:

Telefon: E-mail:

Číslo účtu: Kód banky:

Sídlo žadatele (ulice, čp., obec, PSČ)

Bankovní spojení žadatele:

Kontakt na zástupce:

Zástupce žadatele, jeho funkce, důvod zastoupení (člen statutárního  orgánu, plná moc ...):

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:

Název programu:

Osoby s podílem v žadateli:

Žadatel (název, obchodní firma):

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2015

Název akce:

Název dotačního titulu:

A. Podpora sportovních akcí pro děti a mládež (věková kategorie do 20 let)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

pro rok 2015

Název banky:

Adresa webových  stránek žadatele:

Číslo žádosti (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Stránka 1 z 3



Městský obvod Pardubice II Příloha k usnesení č. 25

Informace o akci

Popis akce (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram - pokud se jedná o vícedenní 

akci, způsob realizace):

Územní působnost akce:

Místo realizace:

Jedná se o tradiční, již zavedenou akci? Pokud ano, uveďte ročník:

Období realizace (doba, v níž má být dosaženo účelu):

Cílová skupina (vymezení, složení, velikost):

Důvod podání žádosti o dotaci, co je účelem akce:

Požadovaná výše dotace - Kč: Celková výše uznatelných výdajů akce - Kč:

Procentuální podíl poskytovatele na celkových uznatelných výdajích:

Pokud je na akci požádáno o dotaci u jiného poskytovatele, uveďte jeho název a výši požadované dotace:

Procentuální podíl žadatele na celkových uznatelných výdajích:
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* V případě zastoupení doložte plnou moc

Pokud byla akce v minulosti realizována, uveďte:

Období realizace:

Výše dotace od poskytovatele:

Výše skutečných výdajů:

Výše dotace od jiných poskytovatelů:

Potvrzuji správnost a pravdivost všech údajů uváděných v žádosti a prohlašuji, že vůči poskytovateli nemáme žádné 

nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti.

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko:* Datum a místo vyhotovení žádosti:

podána dne:

Žádost

o dotaci na:

Seznam příloh žádosti:

Příloha č. 1-A - Rozpočet akce

Pokud bylo podáno více žádostí a přílohy č. 2 - 5 jsou založeny u jiné žádosti, doplňte o jakou žádost se jedná:

příp. v rámci dotačního titulu:

v rámci dotačního programu:

Příloha č. 3 - Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu; je-li žádost podepsána na základě pověření nebo 

plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci

Příloha č. 2 - Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (stanovy, výpis z 

obchodního rejstříku apod.)

Příloha č. 4 - Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (pokud tento údaj nevyplývá z obsahu výše uvedených dokladů)

Příloha č. 5 - Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu
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Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Druh výdaje Plánované uznatelné výdaje v Kč

Název akce

Žadatel

Požadovaná výše dotace v Kč

0 0

Rozpočet akce

Celkem Kč:
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z toho:

% spoluúčasti:

% spoluúčasti:

K vrácení - Kč:

Místo konání akce:

vlastní zdroje financování - Kč:

Skutečná výše celkových uznatelných výdajů - Kč:

použitá výše dotace - Kč:

Stručné hodnocení akce:

Reakce návštěvníků/účastníků na akci:

Počet návštěvníků/účastníků akce: z toho dětí:

Závěrečné vyúčtování dotace

Evidenční číslo (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Název programu:

Příjemce dotace (název, sídlo):

Název akce:

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity 

dětí v roce 2015

Poskytnutá výše dotace: Datum konání akce:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:

Název dotačního titulu:

A. Podpora sportovních akcí pro děti a mládež (věková kategorie do 20 let)
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E-mail:

Podpis:

Vyúčtování zpracoval

Telefon:

Poznámky, vysvětlivky:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné a pravdivé.

Datum: Jméno a podpis statut. zástupce příjemce dotace, razítko:

Datum:

Seznam příloh závěrečného vyúčtování:

Příloha č. 1-A - Zdroje financování uznatelných výdajů

Příloha č. 2-A - Přehled úhrad uznatelných výdajů

Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů, pokladních dokladů apod.) ve výši 

poskytnuté dotace

Příloha č. 4 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady) ve výši poskytnuté dotace

Příloha č. 5 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce

Příloha č. 6 - Vlastní nepovinné (vypište jaké - např. sestavy z účetnictví apod.)

Jméno, příjmení, titul:
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Prostředky z jiných zdrojů - uveďte z jakých:

Závěrečné vyúčtování dotace - zdroje financování uznatelných 

výdajů

Celkem Kč: 0 0

Zdroj finančních prostředků Výše prostředků v Kč

Název akce

Příjemce dotace

Částka Kč použitá na 

uznatelné výdaje

Dotace od MO Pardubice II:

Vlastní prostředky:
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Pořadové 

č. dokladu

Účetní 

doklad 

číslo

Celková částka 

za doklad

Částka 

hrazená z 

dotace

Datum úhrady 

uznat. výdaje

0 0Celkem Kč

Závěrečné vyúčtování dotace - přehled úhrad uznatelných výdajů

Účel platby - vydáno za ……

Název akce

Příjemce dotace
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IČ:

Telefon: E-mail:

Číslo účtu: Kód banky:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

pro rok 2015

Název banky:

Adresa webových  stránek žadatele:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:

Číslo žádosti (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Název programu:

Osoby s podílem v žadateli:

Žadatel (název, obchodní firma):

Sídlo žadatele (ulice, čp., obec, PSČ)

Bankovní spojení žadatele:

Kontakt na zástupce:

Zástupce žadatele, jeho funkce, důvod zastoupení (člen statutárního  orgánu, plná moc ...):

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2015

Účel, na jaký je dotace požadována:

Název dotačního titulu:

B. Podpora celoroční činnosti spolků a organizací zaměřených na sportovní aktivity při práci s 

dětmi a mládeží (věková kategorie do 20 let)
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Období realizace  (doba, v níž má být dosaženo účelu):

Procentuální podíl poskytovatele na celkových uznatelných výdajích:

Procentuální podíl žadatele na celkových uznatelných výdajích:

Požadovaná výše dotace - Kč: Celková výše uznatelných výdajů požadované oblasti činnosti - Kč:

Informace o činnosti 

Popis činnosti nebo oblasti, na níž je požadována dotace (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, způsob 

realizace):

Územní působnost organizace:

Datum zahájení činnosti organizace:

Důvod podání žádosti o dotaci, co je účelem:

Cílová skupina (vymezení, složení, velikost, počet podpořených osob - dětí, mládeže):
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1 výše vybíraného příspěvku na aktivitu, která má být dotována
2 v případě zastoupení doložte plnou moc

V případě, že dotace bude přiznána  v požadované výši, bude činit příspěvek dětí (mládeže) - uveďte v Kč/osobu/období 

nebo aktivitu:1

V případě, že dotace nebude přiznána, bude činit příspěvek dětí (mládeže) - uveďte v Kč/osobu/období nebo aktivitu:1

Pokud je na stejný účel požádáno o dotaci u jiného poskytovatele, uveďte jeho název a výši požadované dotace:

podána dne:

Žádost

o dotaci na:

Seznam příloh žádosti:

Příloha č. 1-B - Rozpočet

Pokud bylo podáno více žádostí a přílohy č. 2 - 5 jsou založeny u jiné žádosti, doplňte o jakou žádost se jedná:

příp. v rámci dotačního titulu:

v rámci dotačního programu:

Příloha č. 3 - Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu; je-li žádost podepsána na základě pověření nebo 

plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci

Příloha č. 2 - Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (stanovy, výpis z 

obchodního rejstříku apod.)nebo plné moci

Příloha č. 4 - Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (pokud tento údaj nevyplývá z obsahu výše uvedených dokladů)

Příloha č. 5 - Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu

Potvrzuji správnost a pravdivost všech údajů uváděných v žádosti a prohlašuji, že vůči poskytovateli nemáme žádné 

nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti.

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko:2 Datum a místo vyhotovení žádosti:

Pokud byla dotace v minulosti na stejný účel obdržena, uveďte:

Období realizace:

Výše dotace od poskytovatele:

Výše skutečných výdajů:

Výše dotace od jiných poskytovatelů:
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Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Rozpočet

Celkem Kč: 0 0

Druh výdaje Plánované uznatelné výdaje v Kč

Účel požadované dotace

Žadatel

Požadovaná výše dotace v Kč
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z toho:

% spoluúčasti:

% spoluúčasti:

K vrácení - Kč:

1 výše vybíraného příspěvku na aktivitu, která je dotována

vlastní zdroje financování - Kč:

Skutečná výše celkových uznatelných výdajů - Kč:

použitá výše dotace - Kč:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:

Období realizace:

Výše příspěvku hrazeného dětmi (mládeží) - uveďte v Kč/osobu/období nebo aktivitu:1

Stručné hodnocení - přínos dotace:

Počet osob (děti, mládež) podpořených z dotace:

Závěrečné vyúčtování dotace

Evidenční číslo (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Název programu:

Příjemce dotace (název, sídlo):

Účel, na jaký byla dotace poskytnuta:

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity 

dětí v roce 2015

Poskytnutá výše dotace:

Název dotačního titulu:

B. Podpora celoroční činnosti spolků a organizací zaměřených na sportovní aktivity při práci s 

dětmi a mládeží (věková kategorie do 20 let)
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E-mail:

Podpis:

Vyúčtování zpracoval

Telefon:

Poznámky, vysvětlivky:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné a pravdivé.

Datum: Jméno a podpis statut. zástupce příjemce dotace, razítko:

Datum:

Seznam příloh závěrečného vyúčtování:

Příloha č. 1-B - Zdroje financování uznatelných výdajů

Příloha č. 2-B - Přehled úhrad uznatelných výdajů

Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů, pokladních dokladů apod.) ve výši 

poskytnuté dotace

Příloha č. 4 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady) ve výši poskytnuté dotace

Příloha č. 5 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce

Příloha č. 6 - Vlastní nepovinné (vypište jaké - např. sestavy z účetnictví apod.)

Jméno, příjmení, titul:
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Dotace od MO Pardubice II:

Vlastní prostředky:

Závěrečné vyúčtování dotace - zdroje financování uznatelných 

výdajů

Celkem Kč: 0 0

Zdroj finančních prostředků Výše prostředků v Kč

Účel poskytnuté dotace

Příjemce dotace

Částka Kč použitá na 

uznatelné výdaje

Prostředky z jiných zdrojů - uveďte z jakých:
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Pořadové 

č. dokladu

Účetní 

doklad 

číslo

Celková částka 

za doklad

Částka 

hrazená z 

dotace

Datum úhrady 

uznat. výdaje

0 0

Účel poskytnuté dotace

Příjemce dotace

Závěrečné vyúčtování dotace - přehled úhrad uznatelných výdajů

Účel platby - vydáno za ……

Celkem Kč
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Zapsal:

Dne:

11

Bodové hodnocení žádosti

2. Kvalita zpracování žádosti

5- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, originalita 

akce/činnosti, nápaditost, popis jednotlivých aktivit, časový 

harmonogram (u vícedenních akcí)

20

Dotační program:

Dotační titul:

Žadatel:

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2015

Název akce:

Informace o předchozí/ch dotaci/ích:

Žadatel již někdy obdržel dotaci od MO: ANO / NE

Vyúčtování předchozí/ch dotace/í bylo v pořádku: ANO / ANO S OBTÍŽEMI/ NE

Hodnocení komise školství, kultury, mládeže a sportu:

5- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, soulad s žádostí a 

podmínkami programu (uznatelné výdaje), adekvátnost rozpočtu, 

hospodárnost, nezbytnost výdajů

4. Cílová skupina

5- vymezení cílové skupiny, její velikost, složení

Posuzované oblasti: Maximum bodů: Bodové hodnocení:

K podpoře doporučeno:    ANO / NE

Zápis z hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015

- soulad akce/činnosti s vyhlášeným dotačním programem, přínos a 

potřebnost akce/činnosti pro obvod, významnost akce/činnosti, 

tradičnost akce, výše spoluúčasti

1. Odůvodnění žádosti

5

Celkem bodů 20

3. Kvalita zpracování rozpočtu akce

Maximálně možný počet bodů:

Akce doporučena k podpoře při dosažení minimálně bodů*:

Celkový počet získaných bodů:
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0

1

2

3

4

5

Bodové hodnocení pro posuzované oblasti:

Podpisy hodnotitelů:

V Pardubicích dne

popsáno, uvedeno konkrétně a srozumitelně, odpovídá všem požadavkům

neodpovídá žádnému z požadavků v posuzované oblasti nebo neobsahuje potřebné údaje

odpovídá požadavkům v dané oblasti velmi okrajově

Jména hodnotitelů:

popsáno, uvedeno pouze částečně, obecně, příp. nesrozumitelně

popsáno, uvedeno, pouze některé údaje jsou uvedeny obecně nebo nesrozumitelně

obsahuje pouze drobné nedostatky

*Akce bude doporučena k získání dotace při dosažení celkového počtu minimálně 11 bodů. V případě, že v 

některé z hodnocených oblastí dosáhne 0 bodů, nebude akce k dotaci navržena.
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Program na podporu kulturních  
a společenských aktivit v roce 2015 

1. Název programu 

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015 v oblasti  

- taneční 

- hudební 

- divadelní 

- přednáškové 

- výstavní 

2. Důvody podpory 

Dotační program se vyhlašuje na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015 

uskutečňovaných na území městského obvodu, případně města. 

3. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 

530 09 Pardubice, zastoupený starostou městského obvodu. 

4. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 

podporu stanoveného účelu 

1. Na aktivity podle tohoto programu je na rok 2015 vyčleněno 60 000,- Kč. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační 

program bez udání důvodu zrušit. 

5. Výše dotace 

Minimální výše dotace na jednu aktivitu:      5 000- Kč 

Maximální výše dotace na jednu aktivitu:  10 000,- Kč 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných výdajů realizovaných 

akcí maximálně 50 %. 

6. Okruh způsobilých žadatelů 

1. Nestátní neziskové organizace, tj. spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné 

společnosti, příp. další příspěvkové organizace. 

2. Fyzické osoby podnikající v oblasti kultury. 
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7. Okruh nezpůsobilých žadatelů 

V tomto dotačním programu nemohou žádat mateřské školy, základní školy, základní umělecká škola 

a dům dětí a mládeže. 

8. Lhůta pro podání žádostí 

Žádosti o dotaci musí být doručeny ve lhůtě od 20.5.2015 do 19.6.2015 včetně.  

9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O žádosti rozhodne Rada městského obvodu Pardubice II do 30.9.2015. 

S žadateli, jimž budou dotační prostředky radou městského obvodu schváleny, uzavře městský obvod 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu. 

Neúspěšní žadatelé budou o nevyhovění jejich žádosti informováni nejdéle do 1 měsíce od 

rozhodnutí rady. 

10. Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu akci. 

V případě, že se tak nestane, budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí 

podle data a času evidence v elektronické spisové službě úřadu. 

2. V tomto programu jsou uznatelné pouze neinvestiční výdaje aktivity. 

3. Realizace aktivity byla zahájena nejdříve ode dne 1.1.2015 a bude ukončena nejpozději do dne 

31.12.2015. 

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

a) Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha tohoto programu) 

b) Rozpočet (viz příloha tohoto programu) 

c) Čestné prohlášení (viz příloha tohoto programu) 

d) Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 

(zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského 

rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.) 

e) Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu (jen v případě, že tento 

údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) a o tom, zda 

je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem 

statutárního orgánu; byla-li žádost podepsána na základě pověření nebo plné moci, též 

kopie tohoto pověření nebo plné moci 

f) Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu 

dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) 

g) Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu 

V případě, že žadatel předkládá více žádostí (do jiného dotačního programu), doloží povinné 

přílohy pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti 

uvede pouze název dotačního programu, příp. také dotačního titulu, a datum podání žádosti, ke 

které jsou přílohy přiloženy. 
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5. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně, se všemi vyplněnými přílohami, v jednom 

podepsaném originále. 

6. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně 

Úřadu městského obvodu, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. 

7. Žádosti předložené vyhlašovateli: 

a) v rozporu s tímto programem 

b) jakýmkoli jiným způsobem (např. e-mailem) 

c) mimo lhůtu pro předložení žádosti 

d) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele 

budou z dalšího posuzování vyloučeny. 

Stejně tak budou vyloučeny žádosti, u nichž bude zjištěno, že 

a) poskytnutím dotace v požadované výši by byla překročena hranice podpory de minimis 

b) žadatel má k termínu předložení žádosti vůči poskytovateli neuhrazené nebo 

nevypořádané finanční závazky po lhůtě splatnosti. 

8. Pokud bude podaná žádost vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 7 tohoto bodu, vyzve 

poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude 

jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

11. Uznatelné výdaje 

1. Uznatelným výdajem aktivity, tedy výdajem, který lze v rámci realizace aktivity spolufinancovat 

z dotace poskytovatele, je výdaj, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního 

programu, 

c) vznikl příjemci v období realizace aktivity, 

d) nesplňuje podmínku neuznatelného výdaje. 

2. Neuznatelné výdaje 

V rámci aktivity nelze uznat: 

a) jakýkoli investiční výdaj (výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku) 

b) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

c) výdaje na občerstvení a reprezentaci. 

12. Kritéria pro hodnocení žádosti 

Každá žádost bude z formálního hlediska zkontrolována podle zákona o finanční kontrole a následně 

posouzena orgánem rady městského obvodu, a to komisí školství, kultury, mládeže a sportu, podle 

níže uvedených kritérií. V případě rovnosti bodů bude brán zřetel na správnost a včasnost vyúčtování 

dříve poskytnutých dotací. 
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Posuzované oblasti: 
    

Maximum 
bodů: 

1. Odůvodnění žádosti 

5 
- soulad aktivity s vyhlášeným dotačním programem, přínos a potřebnost aktivity 

pro obvod, významnost aktivity, tradičnost aktivity, výše spoluúčasti 

2. Kvalita zpracování žádosti 

5 
- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, originalita aktivity, nápaditost, popis 

jednotlivých aktivit, časový harmonogram (u vícedenních aktivit) 

3. Kvalita zpracování rozpočtu 

5 
- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, soulad s žádostí a podmínkami 

programu (uznatelné výdaje), adekvátnost rozpočtu, hospodárnost, nezbytnost 

výdajů 

4. Cílová skupina 

5 - vymezení cílové skupiny, její velikost, složení 

Celkem bodů 20 

 

Bodové hodnocení žádosti: 

      Maximálně možný počet bodů: 20 

Aktivita doporučena k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 11 

         
Bodové hodnocení pro posuzované oblasti: 

    

0 
neodpovídá žádnému z požadavků v posuzované oblasti nebo 

neobsahuje potřebné údaje 

1 
odpovídá požadavkům v dané oblasti velmi okrajově 

2 
popsáno, uvedeno pouze částečně, obecně, příp. nesrozumitelně 

3 
popsáno, uvedeno, pouze některé údaje jsou uvedeny obecně 

nebo nesrozumitelně 

4 
obsahuje pouze drobné nedostatky 

5 
popsáno, uvedeno konkrétně a srozumitelně, odpovídá všem 

požadavkům 
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*Aktivita bude doporučena k získání dotace při dosažení celkového počtu minimálně 11 bodů.  
V případě, že v některé z hodnocených oblastí dosáhne 0 bodů, nebude aktivita k dotaci navržena. 

13. Podmínky použití dotace 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných výdajů v souladu s obsahem 

aktivity, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a předloženou žádostí. 

2. Realizace aktivity ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen akci 

realizovat vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 

14. Závěrečné vyúčtování dotace 

1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizované 

aktivity, a to do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace 

řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na 

formulářích předepsaných pro dotační program (viz přílohy). 

2. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, 

podléhá kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného 

vyúčtování bude provedena kontrola formální správnosti, dodržení účelového určení, celkové 

evidence aktivity, uznatelnosti nákladů, včasného doručení vyúčtování. Může být také 

uskutečněna kontrola použití dotace přímo u příjemce. 

3. Každý originál dokladu bude nesmazatelně označen textem „Hrazeno z dotace MO Pardubice II“. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace (stejně jako pozdní doručení vyúčtování) bude 

posouzeno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Publicita 

Příjemce dotace je povinen uvádět na veškerých propagačních materiálech (pozvánky, letáčky apod.), 

že aktivita byla spolufinancována Městským obvodem Pardubice II. Tyto materiály budou součástí 

závěrečného vyúčtování. 

16. Vzory podání 

V příloze tohoto programu je uveden závazný vzor žádosti o dotaci, příloh žádosti, vyúčtování dotace 

a příloh vyúčtování. Jedná se o tyto vzory: 

Žádost o poskytnutí dotace 

Příloha žádosti č. 1 – Rozpočet 

Příloha žádosti č. 2 – Čestné prohlášení 

Závěrečné vyúčtování dotace 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 1 – Zdroje financování 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 2 – Přehled úhrad 

 

Tento dotační program byl schválen dne 15.4.2015 usnesením Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice II č. 26, nabývá účinnosti dnem 16.4.2015. 
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IČ:

Telefon: E-mail:

Číslo účtu: Kód banky:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

pro rok 2015

Název banky:

Číslo žádosti (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Název programu:

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015

Účel dotace:

Adresa webových  stránek žadatele:

Datum narození (vyplňuje pouze FO):

Žadatel - název nebo obchodní firma u právnické osoby (PO) nebo jméno a příjmení u fyz. osoby (FO):

Sídlo žadatele (u PO) nebo adresa bydliště žadatele (u FO) - ulice, čp., obec, PSČ

Bankovní spojení žadatele:

Kontakt na zástupce (pokud se jedná o FO, která jedná svým jménem, uveďte kontakt na žadatele):

Zástupce žadatele, jeho funkce, důvod zastoupení (člen statutárního  orgánu, plná moc ...) - uvádí pouze PO:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (vyplňuje pouze PO):

Osoby s podílem v žadateli (vyplňuje pouze PO):
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Pokud je na akci požádáno o dotaci u jiného poskytovatele, uveďte jeho název a výši požadované dotace:

Procentuální podíl žadatele na celkových uznatelných výdajích:

Požadovaná výše dotace - Kč: Celková výše uznatelných výdajů aktivity - Kč:

Procentuální podíl poskytovatele na celkových uznatelných výdajích:

Cílová skupina (vymezení, složení, velikost):

Důvod podání žádosti o dotaci, co je účelem aktivity:

Informace o aktivitě

Popis aktivity (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram - pokud se jedná o vícedenní 

aktivitu, způsob realizace):

Územní působnost aktivity:

Místo realizace:

Jedná se o tradiční, již zavedenou akci? Pokud ano, uveďte ročník:

Období realizace (doba, v níž má být dosaženo účelu):
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* V případě zastoupení doložte plnou moc

podána dne:

Žádost

o dotaci na:

Seznam příloh žádosti:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Pokud bylo podáno více žádostí a přílohy č. 2 - 5 jsou založeny u jiné žádosti, doplňte o jakou žádost se jedná:

příp. v rámci dotačního titulu:

v rámci dotačního programu:

Příloha č. 3 - Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu; je-li žádost podepsána na základě pověření nebo 

plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci

Příloha č. 2 - Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (stanovy, výpis z 

obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku apod.)

Příloha č. 4 - Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (pokud tento údaj nevyplývá z obsahu výše uvedených dokladů)

Příloha č. 5 - Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu

Potvrzuji správnost a pravdivost všech údajů uváděných v žádosti a prohlašuji, že vůči poskytovateli nemám/e žádné 

nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti.

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko:* Datum a místo vyhotovení žádosti:

Období realizace:

Výše dotace od poskytovatele:

Výše skutečných výdajů:

Výše dotace od jiných poskytovatelů:

Pokud byla aktivita v minulosti realizována, uveďte:
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Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Rozpočet

Celkem Kč: 0 0

Druh výdaje Plánované uznatelné výdaje v Kč

Název aktivity

Žadatel

Požadovaná výše dotace v Kč
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1 
 

          Příloha k usnesení č. 26 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

 

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 
 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
 

 
2. Podniky

1
 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený
2
 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z 

následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném 
subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho 
nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v 
základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v 
souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 

   

   

   

   

   

                                                 
1
 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2
 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu 

pravidel podpory de minimis. 
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2 
 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím

3
) níže uvedených podniků: 

  nabytím (fúzí sloučením
4
) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením
5
) podniku. 

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 
 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita

6
. Podniku (žadateli) byly 

přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 
� potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
� se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí 

podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;  
  

                                                 
3
 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 

5
 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 

6
 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora 

poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 
nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007). 



Příloha k usnesení č. 26 

3 
 

� souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se 
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli

7
, kterým je Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže a Městský obvod Pardubice II pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po 
celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

  Razítko (pokud je 

součástí podpisu žadatele)   

 

 

                                                 
7
 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 

a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 
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Stručné hodnocení  - přínos dotace:

Počet osob podpořených z dotace:

Reakce návštěvníků/účastníků na akci:

Údaje o činnosti:1

Poskytnutá výše dotace: Období realizace:

Závěrečné vyúčtování dotace

Údaje o akci:1

Poskytnutá výše dotace: Datum konání akce:

Evidenční číslo (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Název programu:

Příjemce dotace - název, sídlo u právnické osoby (PO) nebo jméno, bydliště u fyzické osoby (FO):

Název aktivity:

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015

Místo konání akce:

Stručné hodnocení akce:

Počet návštěvníků/účastníků akce:
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z toho:

% spoluúčasti:

% spoluúčasti:

K vrácení - Kč:

E-mail:

Podpis:

1
vyplňte příslušný oddíl podle toho, na co byla dotace obdržena - zda na akci nebo na činnost organizace

Skutečná výše celkových uznatelných výdajů - Kč:

použitá výše dotace - Kč:

Poznámky, vysvětlivky:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:

vlastní zdroje financování - Kč:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné a pravdivé.

Datum: Jméno a podpis příjemce dotace, razítko:

Datum:

Seznam příloh závěrečného vyúčtování:

Příloha č. 1 - Zdroje financování uznatelných výdajů

Příloha č. 2 - Přehled úhrad uznatelných výdajů

Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů, pokladních dokladů apod.) ve výši 

poskytnuté dotace

Příloha č. 4 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady) ve výši poskytnuté dotace

Příloha č. 5 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce

Příloha č. 6 - Vlastní nepovinné (vypište jaké - např. sestavy z účetnictví apod.)

Jméno, příjmení, titul:

Vyúčtování zpracoval

Telefon:
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Prostředky z jiných zdrojů - uveďte z jakých:

Závěrečné vyúčtování dotace - zdroje financování uznatelných 

výdajů

Celkem Kč: 0 0

Zdroj finančních prostředků Výše prostředků v Kč

Název aktivity

Příjemce dotace

Částka Kč použitá na 

uznatelné výdaje

Dotace od MO Pardubice II:

Vlastní prostředky:
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Pořadové 

č. dokladu

Účetní 

doklad 

číslo

Celková částka 

za doklad

Částka 

hrazená z 

dotace

Datum úhrady 

uznat. výdaje

0 0

Název aktivity

Příjemce dotace

Závěrečné vyúčtování dotace - přehled úhrad uznatelných výdajů

Účel platby - vydáno za ……

Celkem Kč
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Zapsal:

Dne:

4. Cílová skupina

5- vymezení cílové skupiny, její velikost, složení

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015

2. Kvalita zpracování žádosti

5- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, originalita aktivity, 

nápaditost, popis jednotlivých aktivit, časový  harmonogram (u 

vícedenních aktivit)

Bodové hodnocení:

Zápis z hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu MO Pardubice II na rok 2015

- soulad aktivity s vyhlášeným dotačním programem, přínos a 

potřebnost aktivity pro obvod, významnost aktivity, tradičnosti 

aktivity, výše spoluúčasti

1. Odůvodnění žádosti

5

Celkem bodů 20

3. Kvalita zpracování rozpočtu akce

Maximálně možný počet bodů:

Akce doporučena k podpoře při dosažení minimálně bodů*:

Celkový počet získaných bodů:

5- srozumitelnost, konkrétnost, bezchybnost, soulad s žádostí a 

podmínkami programu (uznatelné výdaje), adekvátnost rozpočtu, 

hospodárnost, nezbytnost výdajů

Dotační program:

Žadatel:

Název aktivity:

Informace o předchozí/ch dotaci/ích:

Žadatel již někdy obdržel dotaci od MO: ANO / NE

Vyúčtování předchozí/ch dotace/í bylo v pořádku: ANO / ANO S OBTÍŽEMI/ NE

Hodnocení komise školství, kultury, mládeže a sportu:

Posuzované oblasti: Maximum bodů:

Bodové hodnocení žádosti

K podpoře doporučeno:    ANO / NE

20

11
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0

1

2

3

4

5

*Aktivita bude doporučena k získání dotace při dosažení celkového počtu minimálně 11 bodů. V případě, že v 

některé z hodnocených oblastí dosáhne 0 bodů, nebude aktivita k dotaci navržena.

neodpovídá žádnému z požadavků v posuzované oblasti nebo neobsahuje potřebné údaje

odpovídá požadavkům v dané oblasti velmi okrajově

popsáno, uvedeno pouze částečně, obecně, příp. nesrozumitelně

popsáno, uvedeno, pouze některé údaje jsou uvedeny obecně nebo nesrozumitelně

obsahuje pouze drobné nedostatky

popsáno, uvedeno konkrétně a srozumitelně, odpovídá všem požadavkům

V Pardubicích dne

Bodové hodnocení pro posuzované oblasti:

Jména hodnotitelů:

Podpisy hodnotitelů:
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Informace k předložení žádosti o dotaci 
mimo vyhlášené dotační programy  

na rok 2015 

1. Úvod 
Tento dokument poskytuje informace pro postup žadatele při předložení žádosti o dotaci z rozpočtu 

Městského obvodu Pardubice II mimo dotační programy vyhlášené městským obvodem na rok 2015. 

2. Okruh způsobilých žadatelů 
Právnická osoba, fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která z jakéhokoliv důvodu nesplňuje 

podmínky dané dotačními programy Městského obvodu Pardubice II vyhlášenými na rok 2015. 

3. Poskytovatel dotace 
Poskytovatelem dotace je Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, zastoupený 

starostou městského obvodu. 

Na aktivity mimo vyhlášené dotační programy je na rok 2015 vyčleněno 40 000,- Kč.  

Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

4. Podmínky pro poskytnutí dotace 
1. Aktivita nesplňuje podmínky dané dotačními programy vyhlášenými městským obvodem na rok 

2015. 

2. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

a) Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha) 

b) Rozpočet (viz příloha) 

c) Čestné prohlášení (viz příloha) 

d) Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 

(zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského 

rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.) 

e) Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu (jen v případě, že tento 

údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) a o tom, zda 

je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem 

statutárního orgánu; byla-li žádost podepsána na základě pověření nebo plné moci, též 

kopie tohoto pověření nebo plné moci 

f) Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu 

dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce) 

g) Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu 
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3. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně, se všemi vyplněnými přílohami, v jednom 

podepsaném originále. 

4. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně 

Úřadu městského obvodu, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. 

5. Žádosti předložené vyhlašovateli nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele budou 

z dalšího posuzování vyloučeny. 

Stejně tak budou vyloučeny žádosti, u nichž bude zjištěno, že 

a) poskytnutím dotace v požadované výši by byla překročena hranice podpory de minimis 

b) žadatel má k termínu předložení žádosti vůči poskytovateli neuhrazené nebo 

nevypořádané finanční závazky po lhůtě splatnosti. 

6. Pokud bude podaná žádost vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 6 tohoto bodu, vyzve 

poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude 

jeho žádost z  posuzování vyloučena. 

7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

5. Podmínky použití dotace 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných výdajů v souladu s obsahem 

aktivity, smlouvou a předloženou žádostí. 

2. Realizace aktivity ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen 

aktivitu realizovat vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 

6. Závěrečné vyúčtování dotace 
1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizované 

aktivity, a to do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace 

řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na 

formulářích daných tímto dokumentem (viz přílohy). 

2. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, 

podléhá kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného 

vyúčtování bude provedena kontrola formální správnosti, dodržení účelového určení, celkové 

evidence aktivity, uznatelnosti nákladů, včasného doručení vyúčtování. Může být také 

uskutečněna kontrola použití dotace přímo u příjemce. 

3. Každý originál dokladu bude nesmazatelně označen textem „Hrazeno z dotace MO Pardubice II“. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace (stejně jako pozdní doručení vyúčtování) bude 

posouzeno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Publicita 
Příjemce dotace je povinen uvádět na veškerých propagačních materiálech (pozvánky, letáčky apod.), 

že aktivita byla spolufinancována Městským obvodem Pardubice II. Tyto materiály budou součástí 

závěrečného vyúčtování. 
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8. Vzory podání 
V příloze tohoto dokumentu je uveden závazný vzor žádosti o dotaci, příloh žádosti, závěrečného 

vyúčtování dotace a příloh vyúčtování. Jedná se o tyto vzory: 

Žádost o poskytnutí dotace 

Příloha žádosti č. 1 – Rozpočet  

Příloha žádosti č. 2 – Čestné prohlášení 

Závěrečné vyúčtování dotace 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 1 – Zdroje financování 

Příloha závěrečného vyúčtování č. 2 – Přehled úhrad 

 

Tento dokument byl schválen dne 15.4 2015 usnesením Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II 

č. 27, nabývá účinnosti dnem 16.4.2015. 
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IČ:

Telefon: E-mail:

Číslo účtu: Kód banky:

Sídlo (u PO) nebo bydliště žadatele (u FO) - ulice, čp., obec, PSČ

Bankovní spojení žadatele:

Kontakt na zástupce (pokud se jedná o FO, která jedná svým jménem, uveďte kontakt na žadatele):

Zástupce žadatele, jeho funkce, důvod zastoupení (člen statutárního  orgánu, plná moc ...) - uvádí pouze PO:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (vyplňuje pouze PO):

Osoby s podílem v žadateli (vyplňuje pouze PO):

Žadatel - název nebo obchodní firma u právnické osoby (PO) nebo jméno a příjmení u fyz. osoby (FO):

Název aktivity na níž je žádáno o dotaci:

Datum narození (vyplňuje pouze FO):

Adresa webových stránek žadatele:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 

pro rok 2015

Název banky:

Číslo žádosti (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):
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Informace o činnosti1

Územní působnost organizace:

Datum zahájení činnosti organizace:

Popis akce (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, časový harmonogram - pokud se jedná o vícedenní 

akci, způsob realizace):

Informace o akci1

Popis činnosti nebo oblasti, na níž je požadována dotace (přínos, potřebnost, popis jednotlivých aktivit, způsob 

realizace):

Územní působnost akce:

Místo realizace:

Jedná se o tradiční, již zavedenou akci? Pokud ano, uveďte ročník:

Období realizace (doba, v níž má být dosaženo účelu):

Období realizace  (doba, v níž má být dosaženo účelu):
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1 vyplňte příslušný oddíl podle toho, na co požadujete dotaci - zda na akci nebo na činnost organizace
2 v případě zastoupení doložte plnou moc

Cílová skupina (vymezení, složení, velikost):

Důvod podání žádosti o dotaci, co je účelem:

Pokud je na stejný účel požádáno o dotaci u jiného poskytovatele, uveďte jeho název a výši požadované dotace:

Procentuální podíl žadatele na celkových uznatelných výdajích:

Pokud byla dotace v minulosti na stejný účel obdržena, uveďte:

Požadovaná výše dotace:
Celková výše uznatelných výdajů akce nebo požadované 

oblasti činnosti:

Procentuální podíl poskytovatele na celkových uznatelných výdajích:

Období realizace:

Výše dotace od poskytovatele:

Výše skutečných výdajů:

Výše dotace od jiných poskytovatelů:

Potvrzuji správnost a pravdivost všech údajů uváděných v žádosti a prohlašuji, že vůči poskytovateli nemám/e žádné 

nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti.

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko:2 Datum a místo vyhotovení žádosti:

Příloha č. 5 - Prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu

Seznam příloh žádosti:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Příloha č. 3 - Prosté kopie dokladů o jmenování člena statutárního orgánu; je-li žádost podepsána na základě pověření 

nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci

Příloha č. 2 - Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zřizovací listina, 

stanovy, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list...)

Příloha č. 4 - Prostá kopie dokladu o přidělení IČ (pokud tento údaj nevyplývá z obsahu výše uvedených dokladů)
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Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Položka:

Druh výdaje Plánované uznatelné výdaje v Kč

Účel požadované dotace

Žadatel

Požadovaná výše dotace v Kč

0 0

Rozpočet

Celkem Kč:
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1 
 

Příloha k usnesení č. 27 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

 

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 
 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
 

 
2. Podniky

1
 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený
2
 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z 

následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném 
subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho 
nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v 
základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v 
souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 

   

   

   

   

   

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

                                                 
1
 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2
 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu 

pravidel podpory de minimis. 
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2 
 

 
  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím

3
) níže uvedených podniků: 

  nabytím (fúzí sloučením
4
) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením
5
) podniku. 

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 
 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita

6
. Podniku (žadateli) byly 

přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 
� potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
� se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí 

podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;  
  

                                                 
3
 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 

5
 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 

6
 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora 

poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 
nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007). 
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3 
 

� souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se 
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli

7
, kterým je Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže a Městský obvod Pardubice II pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po 
celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

  Razítko (pokud je 

součástí podpisu žadatele)   

 

 

                                                 
7
 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 

a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 
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Počet osob podpořených z dotace:

Údaje o činnosti:1

Poskytnutá výše dotace: Období realizace:

Příjemce dotace - název, sídlo u právnické osoby (PO) nebo jméno, bydliště u fyzické osoby (FO):

Název aktivity:

Poskytnutá výše dotace: Datum konání akce:

Reakce návštěvníků/účastníků na akci:

Počet návštěvníků/účastníků akce:

Stručné hodnocení akce:

Údaje o akci:1

Stručné hodnocení  - přínos dotace:

Závěrečné vyúčtování dotace

Místo konání akce:

Evidenční číslo (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):
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z toho:

% spoluúčasti:

% spoluúčasti:

K vrácení - Kč:

E-mail:

Podpis:

1
vyplňte příslušný oddíl podle toho, na co byla dotace obdržena - zda na akci nebo na činnost organizace

Datum:

Seznam příloh závěrečného vyúčtování:

Příloha č. 1 - Zdroje financování uznatelných výdajů

Příloha č. 2 - Přehled úhrad uznatelných výdajů

Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů, pokladních dokladů apod.) ve výši 

poskytnuté dotace

Příloha č. 4 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady) ve výši poskytnuté dotace

Příloha č. 5 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce

Příloha č. 6 - Vlastní nepovinné (vypište jaké - např. sestavy z účetnictví apod.)

Jméno, příjmení, titul:

Vyúčtování zpracoval

Telefon:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné a pravdivé.

Datum: Jméno a podpis příjemce dotace, razítko:

Poznámky, vysvětlivky:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:

vlastní zdroje financování - Kč:

Skutečná výše celkových uznatelných výdajů - Kč:

použitá výše dotace - Kč:
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Prostředky z jiných zdrojů - uveďte z jakých:

Závěrečné vyúčtování dotace - zdroje financování uznatelných 

výdajů

Celkem Kč: 0 0

Zdroj finančních prostředků Výše prostředků v Kč

Název aktivity

Příjemce dotace

Částka Kč použitá na 

uznatelné výdaje

Dotace od MO Pardubice II:

Vlastní prostředky:



Městský obvod Pardubice II Příloha závěrečného vyúčtování č. 2 Příloha k usnesení č. 27

Pořadové 

č. dokladu

Účetní 

doklad 

číslo

Celková částka 

za doklad

Částka 

hrazená z 

dotace

Datum úhrady 

uznat. výdaje

0 0

Název aktivity

Příjemce dotace

Závěrečné vyúčtování dotace - přehled úhrad uznatelných výdajů

Účel platby - vydáno za ……

Celkem Kč



Příloha č. 1 k usnesení č. 28

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 14 909,5 1 857,8

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (1 857,8)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) -

(X. program soub. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) -

Správní poplatky 180,0 25,6

Místní poplatky 10 000,0 2 599,7

 - poplatky ze psů 700,0 141,6

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 767,4

 - poplatek za odpady 8 300,0 1 690,7

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 0,6

Přijaté sankční platby 70,0 4,6

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -

Příjmy ostatní 40,0 1,2

Příjmy knihovna 50,0 12,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  25 569,5 4 501,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 13 426,1 -2 388,4

CELKEM 38 995,6 2 113,1

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -39,2

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 38 663,3 2 073,9

Čerpání rozpoču MO Pardubice II

k 28.2.2015

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Čerpání k 28.2.2015Aktuální rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 414,0 1 267,1

Platy zaměstnanců 4 550,0 677,7

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 151,6

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 13,6

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 277,4

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 22,9

Drobný dlouhod. majetek 110,0 2,8

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 18,0

Pohonné hmoty 20,0 -

Služby pošt 300,0 7,6

Služby telekomunikací 50,0 4,5

Poplatky bance 85,0 3,0

Školení, vzdělávání 70,0 16,7

Ostatní služby 340,0 56,7

 -  příspěvek na stravování (95,0) (15,5)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (41,2)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 2,8

Cestovné 20,0 2,8

Pohoštění 30,0 0,6

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 1,0

Vývěsní skříňky 150,0 -

Záloha pokladně - 7,4

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 396,4

Energie (voda, el. energie) 40,0 5,4

Poradenství, konzultace, studie       60,0 2,0

Péče o zeleň 4 560,0 121,2

- zeleň (2 500,0) (121,2)

- seč trávníků (2 060,0) -

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 1,1

Odpady 1 415,0 65,5

- zeleň (95,0) -

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (16,5)

- komunální odpad (1 090,0) (49,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 -

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení (200,0) -

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) -

- doplnění herních prvků (100,0) -

- drobné investice (100,0) -

Středisko úklidových prací 1 663,0 201,2

  - platy zaměstnanců 1 070,0 136,2

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 49,4

  - ochranné pomůcky 60,0 1,7
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  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 0,3

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 7,2

  - služby telekomunikací 5,0 0,6

  - ostatní služby 51,0 5,8

    - příspěvek na stravování (41,0) (5,8)

    - ostatní služby (10,0) -

  - opravy a udržování 20,0 -

27  DOPRAVA 15 250,0 272,5

Poradenství, konzultace, studie 50,0 -

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 77,6

Investice - doprava 11 200,0 194,9

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) -

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) -

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 250,0) -

- Varšavská (3 500,0) (54,5)

- Brozanská (4 300,0) (90,8)

- Družby - PD (199,0) -

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) -

- Lidická - PD (91,0) -

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (49,6)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) -

- investice ostatní vč. PD (260,0) -

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 265,0 0,0

Rezerva na příspěvky 200,0 -

Dary obyvatelstvu a organizacím 65,0 -

34 KULTURA 1 679,0 137,9

Knihovna 894,0 116,7

- platy zaměstnanců 385,0 57,9

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 20,1

- knihy 150,0 21,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 -

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 3,9

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 -

- poštovné 4,0 0,6

- služby telekomunikací 12,0 3,8

- ostatní služby 48,0 6,4

   - příspěvek na stravování (14,0) (2,4)

   - ostatní služby (34,0) (4,0)

- opravy a udržování 10,0 -

- akce knihovny 15,0 3,0

Koncerty na Pergole 65,0 -

Staročeská pouť 250,0 -

Vánoční akce 80,0 -

Masopust 25,0 16,7
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Počítačové kurzy pro seniory 100,0 -

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 -

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 4,5

Rezerva na příspěvky 100,0 -

REZERVY                                                                      1 517,3 0,0

Rezerva rady městského obvodu 35,0 -

Rezerva starosty 40,0 -

Rezerva místostarosty 20,0 -

Rezerva rozpočtu 1 422,3 -

VÝDAJE   CELKEM 38 663,3 2 073,9

1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 28.2.2015

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 48,9

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 118,1

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 29,1

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 -

Příspěvek na ozdravný program 42,0 9,9

Poplatky za vedení účtu 4,0 0,2

Rezerva fondu 47,5 -

VÝDAJE CELKEM 401,5 39,2

Zůstatek
-

78,9

CELKEM 401,5 118,1

k 28.2.2015

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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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.  2 

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 2015 se navyšují o     2 369,0 tis. Kč  
    

− podíl na daních se zvyšuje o  2 369,0 tis. Kč 

� zařazuje se transfer z MmP na investiční akce ve výši  2 369,0 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části příspěvky a dary se dochází k navýšení o        40,0 tis. Kč 
 

• rezerva na příspěvky se snižuje o      200,0 tis. Kč 

• zařazuje se rezerva na dotace – školství ve výši        60,0 tis. Kč 

• zařazuje se rezerva na dotace – sport ve výši      120,0 tis. Kč 

• zařazuje se rezerva na dotace – kultura ve výši        60,0 tis. Kč 

• zařazuje se rezerva na dotace ve výši            40,0 tis. Kč  

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o        40,0 tis. Kč 

 

− v části kultura (ostatní) dochází ke snížení o        60,0 tis. Kč 
 

• zařazuje se položka na den dětí ve výši        40,0 tis. Kč 

(usnesení RMO č. 85 ze dne 1.4.2015) 

 

• rezerva na příspěvky, akce obvodu se snižuje o      100,0 tis. Kč 

(přesun na den dětí a do kapitoly příspěvky a dary) 

 

− v části rezervy dochází ke zvýšení o     2 389,0 tis. Kč 
         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o      2 389,0 tis. Kč 

(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)  

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 2

Podíl na sdílených daních - DPH 14 909,5 +2 369,0 17 278,5

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (26 057,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) (-7 148,2)

(X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)

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

Správní poplatky 180,0 180,0

Místní poplatky 10 000,0 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

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

 - poplatek za odpady 8 300,0 8 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 20,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  25 569,5 +2 369,0 27 938,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 13 426,1 13 426,1

CELKEM 38 995,6 +2 369,0 41 364,6

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 38 663,3 +2 369,0 41 032,3

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 2)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 414,0 9 414,0

Platy zaměstnanců 4 550,0 4 550,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 1 200,0

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

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 60,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 1 939,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 165,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 235,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 85,0 85,0

Školení, vzdělávání 70,0 70,0

Ostatní služby 340,0 340,0

 -  příspěvek na stravování (95,0) (95,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (245,0)

Opravy a udržování ÚMO 70,0 70,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Vývěsní skříňky 150,0 150,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 10 538,0

Energie (voda, el. energie) 40,0 40,0

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 560,0 4 560,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 060,0) (2 060,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 1 500,0

Odpady 1 415,0 1 415,0

- zeleň (95,0) (95,0)

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

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 1 300,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení (200,0) (200,0)

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) (900,0)

- doplnění herních prvků (100,0) (100,0)

- drobné investice (100,0) (100,0)

Středisko úklidových prací 1 663,0 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 1 070,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 382,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 35,0
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  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 40,0

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 51,0 51,0

    - příspěvek na stravování (41,0) (41,0)

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 15 250,0 15 250,0

Poradenství, konzultace, studie 50,0 50,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 4 000,0

Investice - doprava 11 200,0 11 200,0

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (4 150,0)

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) (-4 000,0)

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 250,0) (2 250,0)

- Varšavská (3 500,0) (3 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (199,0) (199,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) (120,0)

- Lidická - PD (91,0) (91,0)

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (50,0)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) (280,0)

- investice ostatní vč. PD (260,0) (260,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 265,0 +40,0 305,0

Rezerva na příspěvky 200,0 -200,0 0,0

Rezerva na dotace - školství - +60,0 60,0

Rezerva na dotace - sport - +120,0 120,0

Rezerva na dotace - kultura - +60,0 60,0

Rezerva na dotace - +40,0 40,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 65,0 -40,0 25,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 679,0 -60,0 1 619,0

Knihovna 894,0 894,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 143,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 50,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 17,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 60,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 12,0 12,0

- ostatní služby 48,0 48,0

   - příspěvek na stravování (14,0) (14,0)

   - ostatní služby (34,0) (34,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0
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Staročeská pouť 250,0 250,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 100,0

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

Den dětí - +40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 60,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

Rezerva na příspěvky, akce obvodu 100,0 -100,0 0,0

REZERVY                                                                      1 517,3 +2 389,0 3 906,3

Rezerva rady městského obvodu 35,0 35,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 20,0

Rezerva rozpočtu 1 422,3 +2 389,0 3 811,3

VÝDAJE   CELKEM 38 663,3 +2 369,0 41 032,3

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 2

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 332,3

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 401,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0 4,0

Rezerva fondu 47,5 47,5

VÝDAJE CELKEM 401,5 401,5

na rok 2015

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 2)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II


