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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
ze 17. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 9. 9. 2015 
v 15:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128. 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš, Marta Vitochová, Ing. Aleš Fifka 
                  /od projednávaného bodu programu č. 5/  
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. 
 
Program:  
1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 9. 9. 2015 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při akcích, 
    kterých se účastní větší počet osob 
4. Změna banky 
5. Vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 
6. Smlouvy 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
8. Projednání postupu pro práci s knihovním fondem Knihovny městského obvodu Pardubice II 
9. Rozpočtové opatření č. 5 
10. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 8. 2015 /informativní zpráva/ 
 
1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 9. 9. 2015 
M. Boháčková informovala členy rady o plnění usnesení od poslední ho hodnocení plnění usnesení 
radou městského obvodu. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 170 
Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje  
přijatá usnesení rady městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 89, 95, 96, 104, 117, 128 
  bez úkolu: 105-116, 118-127, 129- 152, 155-169                                                         
- ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         90, 100, 153, 154, 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku 
M. Boháčková informovala o návrhu změn obecně závazné vyhlášky, odůvodnila návrh na usnesení. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 171 
Rada městského obvodu projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, ve 
znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 
5/2012, č. 7/2013, č.4/2014, č. 6/2014 s tím, že navrhuje další projednání návrhu po vyřešení 
provázanosti s návrhem nové OZV, kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých 
se účastní větší počet osob. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při akcích, 
    kterých se účastní větší počet osob 
M. Boháčková informovala o návrhu nové obecně závazné vyhlášce. Zdůraznila změnu, resp. stanovení 
povinností městskému obvodu. Odůvodnila návrh na usnesení.  Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 172 
Rada městského obvodu  
- projednala pracovní návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární 
   bezpečnosti při akcích, kterých se účastní větší počet osob s tím, že je nutné vyjasnit kompetence  
   úřadu městského obvodu, vyplývajícího z navrženého odst. 8 v čl. 3 navrhované obecně závazné  
   vyhlášky 
- požaduje, aby konečný návrh po úpravách, byl předložen radě městského obvodu k projednání  
  s novou lhůtou v souladu se statutem města   
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Změna banky 
Starosta informoval členy rady o výsledku jednání se zástupcem Komerční banky o zpoplatnění služeb 
při vedení účtů městského obvodu. Byly porovnávány výsledky nabídek i dalších bank.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 173 
Rada městského obvodu  
- projednala nabídky jednotlivých bank k vedení účtů včetně zpoplatnění služeb 
- rozhodla na základě jednotlivých nabídek, dostupnosti a potřebného servisu, že ke změně banky  
  nepřistoupí 
- rozhodla o zřízení platebního terminálu na pokladně úřadu k 1. 1. 2016, a to prostřednictvím Komerční  
  banky 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 
M. Boháčková podala výklad k předloženému návrhu předpisu o sestavení rozpočtu Městského obvodu. 
Do návrhu byly zapracovány zákonné úpravy a byla provedena aktualizace ustanovení tak, aby 
odpovídala současným potřebám v práci s rozpočtem a s rozdělením příslušných kompetencí. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 174 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh vnitřního předpisu č. 011 Sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II 
- ukládá návrh vnitřního předpisu předložit k projednání zastupitelstvu městského obvodu 
- doporučuje zastupitelstvu městského obvodu předložený návrh vnitřního předpisu schválit 
T: 23.9.2015 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o návrzích na uzavření smlouvy na doplnění věřeného osvětlení v městském 
obvodě a návrhu dodatku ke smlouvě spočívající ve změně termínu plnění. Hlasováno o návrzích:  
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Usnesení č. 175 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností CITELUM, a.s. 
na akci „Pardubice – Polabiny, doplnění veřejného osvětlení“ v ceně 310 333,59 Kč včetně DPH za 
předpokladu, že zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtové položky Doplnění veřejného osvětlení 
v rámci rozpočtového opatření č. 5. Výsledná cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při 
fakturaci. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 176 
2) Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se 
společností MIROS MAJETKOVÁ a.s. na akci „Stavební úpravy ulice Brozanská“, kterou se mění termín 
dokončení na 31.10.2015. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření k územnímu řízení 
Žádosti o vyjádření k územnímu řízení byla projednána jednotlivě. U první žádosti bylo diskutováno 
umístění předzahrádky u výměníku tepla, byl vyjádřen nesouhlas s umístěním v blízkosti obytného 
domu. Další dvě žádosti byly projednány bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 177 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Adaptace výměníku tepla na fitness 
centrum“ v ul. Brožíkova a nesouhlasí s navrženým umístěním předzahrádky.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
  
Usnesení č. 178 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek ke stavbě plnící stanice CNG (PS CNG Bonett 
Eurogas) ve stávajícím areálu společnosti Calypso group na Fáblovce. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 179 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá připomínek k záměru změny užívání objektu čp. 566 
v Mozartově ulici ze stavby pro obchod na restauraci.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Projednání postupu pro práci s knihovním fondem Knihovny městského obvodu Pardubice II 
M. Boháčková informovala o návrhu na postup pro práci s knihovním fondem knihovny městského 
obvodu, doposud takový postup nebyl zpracován. V rámci tohoto materiálu je stanoveno oceňování 
darů (knihy od občanů) pro účely účetnictví a následně pro osvobození platby daně z příjmů.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 180 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh postupu pro práci s knihovním fondem a ukládá 
vedoucí knihovny zabezpečovat činnosti v rámci tohoto postupu. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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9. Rozpočtové opatření č. 5 
M. Boháčková odůvodnila navržené úpravy v rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 5. Jedná se o úpravy 
zařazení nového příjmu, snížení úroků, ve výdajové části se jedná zejména o přesuny v rámci kapitol. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 181 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozsahu přílohy tohoto usnesení schválit 
T: 23.9.2015 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 8. 2015 /informativní zpráva/ 
Projednáno bez připomínek 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
 
Příloha k usnesení: 181 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                            místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 11. 9. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 



Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 181 ze dne 9. 9. 2015 

 

MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  5 

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  

vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se 

provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2015 se navyšují o              1,1 tis. Kč  
    

− snižuje se položka příjmy z úroků o        15,0 tis. Kč 

− navyšuje se položka přijaté účelové prostředky na pouť o        16,1 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi 
jednotlivými položkami 

 

• položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)  

se navyšuje o        10,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o        30,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka školení, vzdělávání se navyšuje o        20,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

  

− v části životní prostředí dochází k navýšení o     112,0 tis. Kč 
 

• položka investice – životní prostředí (vč. PD) se navyšuje o     112,0 tis. Kč 

� položka kont. ohrádky Lonkova – dokončení + Lidická  

se navyšuje o          200,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

� položka rek. hřiště Bělehradská – Prodloužená se snižuje o      88,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

 

− v části doprava dochází ke snížení o     447,0 tis. Kč 
 

• položka poradenství, konzultace, studie se navyšuje o        40,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o      400,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka investice – doprava se snižuje o     887,0 tis. Kč 

� položka X. soubor progr. regen. – Studentská – podíl obvodu  

se navyšuje o             43,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 



� položka Varšavská se snižuje o          1 000,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

� položka doplnění veř. osvětlení se navyšuje o        70,0 tis. Kč 

       (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

− v části kultura (ostatní) dochází k navýšení o        36,1 tis. Kč 
 

• položka na Staročeskou pouť se navyšuje o        16,1 tis. Kč 

(úprava podle výše přijatých prostředků)  

 

• položka vánoční akce se navyšuje o        70,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

  

• položka počítačové kurzy pro seniory se snižuje o        65,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

  

• položka náklady na Pravobřežní zpravodaj se navyšuje o        15,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

  

− v části rezervy dochází k navýšení o        300,0 tis. Kč 
         

• rezerva rozpočtu se navyšuje o      300,0 tis. Kč         

(rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji) 

  

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 181 ze dne 9. 9. 2015

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 5

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 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 -15,0 5,0

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

Přijaté účelové prostředky na pouť 95,0 +16,1 111,1

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 112,5 +1,1 28 113,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 844,6 13 844,6

CELKEM 41 957,1 +1,1 41 958,2

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 624,8 +1,1 41 625,9

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 5)



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 0,0 9 514,0

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 +10,0 175,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 -30,0 205,0

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 +20,0 90,0

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 170,0 170,0

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 +112,0 10 650,0

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 +112,0 1 412,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická (200,0) (+200,0) (400,0)

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) (-88,0) (812,0)

- 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



  - 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 -447,0 14 803,0

Poradenství, konzultace, studie 50,0 +40,0 90,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 +400,0 4 400,0

Investice - doprava 11 200,0 -887,0 10 313,0

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (+43,0) (4 193,0)

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

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 257,0) (2 257,0)

- Varšavská (3 500,0) (-1 000,0) (2 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (224,0) (224,0)

- 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) (+70,0) (350,0)

- investice ostatní vč. PD (228,0) (228,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 324,5 324,5

Rezerva na dotace - školství 17,4 17,4

- dotace ZŠ Polabiny 1 - Oslava založení ZŠ a akce pro děti 21,0 21,0

- dotace DDM Alfa - akce pro děti 9,0 9,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 12,6 12,6

Rezerva na dotace - sport 90,0 90,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - MČR, činnost 20,0 20,0

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz SK 10,0 10,0

Rezerva na dotace - kultura 25,0 25,0

- dotace VUS - koncerty 10,0 10,0

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - VIII.

festival pěveckých sborů
5,0 5,0

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 10,0 10,0

- dotace V. Mazalovi - 2. ročník OBLAKA fest 10,0 10,0

Rezerva na dotace 4,6 4,6

- dotace ELIM Pardubice - Seniorklub 10,0 10,0

- dotace RIC - Oslava zimních svátků v RIC 12,0 12,0

- dotace Lentilce - Dětskému rehab. centru - arteterapie 8,4 8,4

- dotace Nez. spol. Přátelé ZUŠ - Ústřed. kolo taneční soutěže 5,0 5,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 0,0 0,0

- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu 10,0 10,0

- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI 8,0 8,0

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0

- fin. dar K. Malému 2,0 2,0



- fin. dar SONS 4,0 4,0

- fin. dar Středisku rané péče 10,0 10,0

- fin. dar NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ 1,5 1,5

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 7,0 7,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 903,0 +36,1 1 939,1

Knihovna 973,0 973,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

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

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 129,0

- 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

Staročeská pouť 355,0 +16,1 371,1

Vánoční akce 80,0 +70,0 150,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 -65,0 35,0

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

Den dětí 40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 +15,0 75,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 100,0

REZERVY                                                                      4 095,3 +300,0 4 395,3

Rezerva rady městského obvodu 26,5 26,5

Rezerva starosty 33,0 33,0

Rezerva místostarosty 6,0 6,0

Rezerva rozpočtu 4 029,8 +300,0 4 329,8

VÝDAJE   CELKEM 41 624,8 +1,1 41 625,9



1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 5

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. 5)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II


