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

 
 

 
 
 

Z á p i s 
ze 41. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 21. 11. 2016 

v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 
 

Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Milan Drahoš 
(od 16:40),  

                    M. Boháčková, tajemník 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  

1  Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za TKO na rok 2017  
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává statut města  
3. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
4. Návrh změny nařízení o tržním řádu 
5. Poskytnutí odměn členům komise rady 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2016 (informativní zpráva) 
7. Rozpočtové opatření č. 5 
8. Stanovení pokladních limitů pro rok 2017 
9. Návrh nového vnitřního předpisu o sociálním fondu 
10.  Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2017 
11.  Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu roce 2017 
12.  Žádosti - nakládání s pozemky 
13.  Přejmenování ulice 
14.  Úprava limitů pro vyhrazená stání 
15.  Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 
16.  Program zasedání ZMO Pardubice II dne 14. 12. 2016 
 

1. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za TKO na rok 2017 
M. Boháčková informovala o každoročním vydávání obecně závazné vyhlášky města o místním 
poplatku za odpady.  Pro rok 2017 nenastává ve výši poplatku změna. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 414 
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2017 bez připomínek.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává statut města 
M. Boháčková informovala o předloženém návrhu nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
statut města. Vydat novou vyhlášku doporučilo ministerstvo vnitra z důvodu velkého počtu změnových 
vyhlášek. V novém statutu jsou provedeny především formální úpravy, dvě faktické změny byly 
uvedeny v důvodové zprávě. Starosta doplnil vedenou diskusi k úpravě přílohy č. 3, tj. koeficientů  u 
transferů finančních prostředků v oblasti životního prostředí. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu: 
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Usnesení č. 415 
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut 
města Pardubic bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Projednáno bez připomínek, návrh na změnu podal městský obvod. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 416 
Rada městského obvodu projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství spočívající v doplnění místa a počtu tržních míst v městském obvodě 
Pardubice II bez připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh změny nařízení o tržním řádu 
Projednáno bez připomínek, návrh na změnu podával městský obvod. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 417 
Rada městského obvodu projednala návrh změny Nařízení č. 1/2003, o tržním řádu města Pardubic,  
kterým se doplňuje další místo pro tržní místa s trvalý prodejem v městském obvodě Pardubice II bez 
připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytnutí odměn členům komise rady  
Starosta odůvodnil návrh na poskytnutí odměn členům komise rady pro školství, kulturu, mládež a 
sport /nečlenům zastupitelstva městského obvodu/. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 418 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh starosty Městského obvodu Pardubice II na 
poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2016 členům komise rady školství, kultury, mládeže a sportu 
(nečlenům zastupitelstva). 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2016 (informativní zpráva) 
K předloženému čerpání rozpočtu letošního roku nebyly vzneseny připomínky. 
Rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 5 
Starosta informoval o provedených úpravách v rozpočtu na rok 2016, zahrnuta byla i rozhodnutí rady 
/usnesení/. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 419 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Stanovení pokladních limitů pro rok 2017 
M. Boháčková informovala o stanovení pokladních limitů pro rok 2017. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 420 
Rada městského obvodu pro rok 2017 

 schvaluje pokladní limit ve výdajové pokladně ve výši 30.000,- Kč 

 schvaluje limit pro hodnotu cenin ve výdajové pokladně ve výši 40.000,- Kč 

 povoluje překročení pokladního limitu ve výdajové pokladně v případě konání  
 voleb po dobu pěti dnů při vyplácení odměn členům okrskových volebních  
 komisí v hotovosti 

 schvaluje pokladní limit v příjmové pokladně ve výši 30.000,- Kč 

 schvaluje limit hotovosti příručních pokladen ve výši 5.000,- Kč 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Návrh nového vnitřního předpisu o sociálním fondu 
M. Boháčková uvedla důvody doplnění textu v návrhu nově připraveného vnitřního předpisu o 
sociálním fondu. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 421 
Rada městského obvodu projednala návrh nového vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond a ukládá 
návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání a doporučuje návrh ke schválení. 
T: 14. 12. 2016 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2017 
M. Boháčková informovala o současném počtu zaměstnanců v městském obvodě /úřad, knihovna a 
středisko úklidových prací/ a předpokladu v roce 2017. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu:   
Usnesení č. 422 
Rada městského obvodu 
- bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu a 

organizačních složek městského obvodu v roce 2016 a 2017 
- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2017  

na 16 /přepočtený počet/, bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 
- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v r. 2017 na 1,75 /přepočtený počet/, 

bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 
- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v r. 2017 na 6,5 /přepočtený 

počet/, bez dohod o provedení práce či pracovní činnosti 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu roce 2017 
Bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 423 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2017 takto: 
rada městského obvodu   
18. 1., 8. 2., 22. 2., 15. 3.,  
5. 4., 26. 4., 17. 5., 7. 6., 28. 6., 
19. 7., 9. 8., 30. 8., 20. 9., 
11. 10., 1. 11., 22. 11., 13. 12.                                                   
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zastupitelstvo městského obvodu 
22. 2., 26. 4., 28. 6., 20. 9., 13. 12. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Žádosti - nakládání s pozemky 
Bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 424 
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. o 
odsouhlasení zápisu existujících zákonných věcných břemen na pozemcích města v oblasti Cihelny do 
katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Přejmenování ulice 
Starosta seznámil členy rady s podaným návrhem na změnu v pojmenování ulice na Fáblovce. Sdělil 
vyjádření oslovených firem k této změně. Většinou se vyjádřily k finančním a administrativním 
nákladům souvisejícím s navrženou změnou. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 425 
Rada městského obvodu nesouhlasí s návrhem na přejmenování ulice na Fáblovce.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Úprava limitů pro vyhrazená stání 
Starosta podal informaci k rekonstruovaným parkovištím a tím i možné úpravě vyhrazeného stání 
v těchto lokalitách. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:            
Usnesení č. 426 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje změnu limitů pro vyhrazená stání na parkovišti: 
- 4/3 Brožíkova 427-429 - úprava po rekonstrukci - celkový počet míst 73, k vyhrazení 7, 
- 4/4 Brožíkova 430-432 - úprava po rekonstrukci - celkový počet míst 71, k vyhrazení 7, 
- 2/7 J. Tomana - pergola (obě strany) – rozšíření parkoviště – celkový počet míst 58, k vyhrazení 6. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
15. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 
Členové rady se seznámili s návrhem rozpočtu městského obvodu na rok 2017 ve verzi k vyvěšení na 
úřední desce před projednáváním v zastupitelstvu městského obvodu. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 427 
Rada městského obvodu  
- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 v rozsahu předloženého materiálu 
- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 14. 12. 2016 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 14. 12. 2016 
Starosta seznámil členy rady s navrženým programem zasedání prosincového  zastupitelstva 
městského obvodu. Vyzval členy rady, zda mají požadavek na projednání některých záležitostí 
v zastupitelstvu. Požadavky vzneseny nebyly. Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 428 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 14. 12. 2016 takto: 
1.   Zpráva starosty 
2.   Informativní zpráva o čerpání rozpočtu na r. 2016 
3.   Odměna člena finančního výboru zastupitelstva 
4.   Náhrada ušlého výdělku   
5.   Sociální fond a pravidla sociálního fondu  
6.   Rozpočet městského obvodu na rok 2017 
7.   Podmínky dotací na rok 2017 
8.   Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva 
9.   Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
10. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Přílohy k usnesení č. 419 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 22. 11. 2016 
Zapsala: M. Boháčková 
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                                                                                        Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 419 ze dne 21. 11. 2016    

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 2016 se navyšují o         197,5 tis. Kč  
    

 místní poplatky se zvyšují o     140,0 tis. Kč 
 poplatky ze psů se navyšují o        20,0 tis. Kč 
 poplatek za odpady se navyšuje o      120,0 tis. Kč 

 přijaté sankční platby se zvyšují o        30,0 tis. Kč 

 účelové prostředky na pouť se zvyšují o        27,5 tis. Kč 
 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

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

 položka materiál (vč. odborné literatura, ochr. pomůcek apod.) 
se navyšuje o        15,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

 položka ostatní služby se snižuje o        15,0 tis. Kč 
 položka ostatní služby (poradenství, úklid, servisy apod.) 

se snižuje o                           15,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

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

       

 položka péče o zeleň se navyšuje o        30,0 tis. Kč 
 položka zeleň se navyšuje o                      30,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

 položka odpady se snižuje o        30,0 tis. Kč 
 položka výsyp košů na psí exkrementy se snižuje o        30,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

 v části příspěvky a dary se dochází k navýšení o        25,0 tis. Kč 
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 zařazují se finanční dary ve výši        25,0 tis. Kč 
(dle usnesení rady MO č. 398 a 399 ze dne 12.10.2016 přesun z rezervy místostarosty a 
z rezervy rady) 
  

 v části kultura (ostatní) dochází k navýšení o        27,5 tis. Kč 
 

 položka Staročeská pouť se navyšuje o        27,5 tis. Kč 
(úprava o finanční dary určené na pouť a příjmy za reklamu na pouti) 
 

 položka Vánoční akce se navyšuje o        20,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost, usnesení rady MO č. 411  
ze dne 9.11.2016) 
 

 rezerva na akce obvodu se snižuje o        20,0 tis. Kč 
 

 v části rezervy dochází ke snížení o      145,0 tis. Kč 
         

 rezerva rady městského obvodu se snižuje o        20,0 tis. Kč 

 rezerva místostarosty se snižuje o          5,0 tis. Kč 
(obojí přesun do kapitoly příspěvky a dary, viz výše) 
 

 rezerva rozpočtu se navyšuje o      170,0 tis. Kč         
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji) 
 
 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 419 ze dne 21. 11. 2016 

Městský obvod Pardubice II 

Rozpočet na rok 2016 
(po rozpočtovém opatření č. 5) 

    A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) 
   I. PŘÍJMY 
   

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 
Aktuální 
rozpočet 

Změna +/- 
Rozpočet po 

RO č. 5 

Podíl na sdílených daních - DPH 23 282,0   23 282,0 

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 977,7)   (27 977,7) 

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 064,7)   (-7 064,7) 

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

Správní poplatky 150,0   150,0 

Místní poplatky 10 000,0 +140,0 10 140,0 

 - poplatky ze psů 500,0 +20,0 520,0 

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

 - poplatek za odpady 8 200,0 +120,0 8 320,0 

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY       

Příjmy z úroků 1,0   1,0 

Přijaté sankční platby 90,0 +30,0 120,0 

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

Příjmy ostatní 10,0   10,0 

Příjmy knihovna 50,0   50,0 

Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0   500,0 

Účelové prostředky na pouť 98,2 +27,5 125,7 

PŘÍJMY CELKEM                                                                   34 481,2 +197,5 34 678,7 

    II. FINANCOVÁNÍ 
   Krátkodobé financování       

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 + fin. vypořádání za r. 2015 13 511,2   13 511,2 

    

CELKEM 47 992,4 +197,5 48 189,9 

    

SOCIÁLNÍ FOND -347,5   -347,5 
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III. ZDROJE CELKEM 
   

Příjmy + financování 47 644,9 +197,5 47 842,4 

B. VÝDAJE   
  

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                   10 434,0 0,0 10 434,0 

Platy zaměstnanců 4 750,0   4 750,0 

Odměny – členové zastupitelstva 1 300,0   1 300,0 

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

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 2 050,0   2 050,0 

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 175,0 +15,0 190,0 

Drobný dlouhod. majetek 110,0   110,0 

Energie (voda, teplo, el. energie) 195,0   195,0 

Pohonné hmoty 20,0   20,0 

Služby pošt 300,0   300,0 

Služby telekomunikací 50,0   50,0 

Poplatky bance 50,0   50,0 

Školení, vzdělávání 100,0   100,0 

Ostatní služby 399,0 -15,0 384,0 

 -  příspěvek na stravování (99,0)   (99,0) 

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (300,0) (-15,0) (285,0) 

Opravy a udržování ÚMO 300,0   300,0 

Cestovné 25,0   25,0 

Pohoštění 30,0   30,0 

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 20,0   20,0 

Zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0   500,0 

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 12 174,0 0,0 12 174,0 

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

Poradenství, konzultace, studie        60,0   60,0 

Péče o zeleň 5 200,0 +30,0 5 230,0 

- zeleň (2 900,0) (+30,0) (2 930,0) 

- seč trávníků (2 300,0)   (2 300,0) 

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 2 045,0   2 045,0 

Odpady 1 450,0 -30,0 1 420,0 

- zeleň (120,0)   (120,0) 

- výsyp košů na psí exkrementy (250,0) (-30,0) (220,0) 

- komunální odpad (1 080,0)   (1 080,0) 
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Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 660,0   1 660,0 

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

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

- drobné investice (210,0)   (210,0) 

- kont. ohrádky (350,0)   (350,0) 

- psí park (500,0)   (500,0) 

- sezení u mostu P. Wonky (300,0)   (300,0) 

Středisko úklidových prací 1 719,0   1 719,0 

  - platy zaměstnanců 1 100,0   1 100,0 

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 392,0   392,0 

  - ochranné pomůcky 60,0   60,0 

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 49,0   49,0 

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

  - služby telekomunikací 6,0   6,0 

  - ostatní služby 52,0   52,0 

    - příspěvek na stravování (42,0)   (42,0) 

    - ostatní služby (10,0)   (10,0) 

  - opravy a udržování 20,0   20,0 

27  DOPRAVA 18 250,0   18 250,0 

Poradenství, konzultace, studie 100,0   100,0 

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

Investice - doprava 14 150,0   14 150,0 

- Družby - 1. etapa (8 200,0)   (8 200,0) 

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (200,0)   (200,0) 

- Lidická (3 500,0)   (3 500,0) 

- Stavbařů, Rosická - PD (200,0)   (200,0) 

- Ležáků, Partyzánů - studie (50,0)   (50,0) 

- parkoviště J. Tomana (800,0)   (800,0) 

- spojovací chodník Stavařov (700,0)   (700,0) 

- Bajkal - chodník - PD (150,0)   (150,0) 

- investice ostatní vč. PD (350,0)   (350,0) 

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 366,0 +25,0 391,0 

Rezerva na dotace - školství 0,0   0,0 

- dotace MŠ Pastelka - akce pro děti 18,0   18,0 

- dotace MŠ Klubíčko - akce pro děti 13,0   13,0 

- dotace ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti 15,0   15,0 

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 14,0   14,0 
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Rezerva na dotace - sport 60,0   60,0 

- dotace 2222 ŠK Polabiny - Mistrovství ČR, činnost 18,0   18,0 

- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost 20,0   20,0 

- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K. - turnaj, činnost 18,0   18,0 

- dotace ROB Pardubice - technika ROB 4,0   4,0 

Rezerva na dotace - kultura 0,0   0,0 

- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open 8,0   8,0 

- dotace VUS Pardubice - Tradiční koncerty VUS 10,0   10,0 

- dotace Barocco sempre giovane - Pard. hudební jaro 10,0   10,0 

- dotace Nezáv. spolku Přátelé ZUŠ - Organum Regium 8,0   8,0 

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,0   8,0 

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - IX. Fest. pěv. sborů 6,0   6,0 

- dotace IFAS - IFAS 2016 10,0   10,0 

Rezerva na dotace 5,0   5,0 

- dotace Lentilce - DRC - kroužky arteterapie 10,0   10,0 

- dotace RIC - akce pro děti 9,0   9,0 

- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků 3,0   3,0 

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa, zájezd 13,0   13,0 

Dary obyvatelstvu a organizacím 10,0   10,0 

- fin. dar Rybářskému SK Polabiny 20,0   20,0 

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

- fin. dar Univerzitě Pardubice 10,0   10,0 

- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice 4,0   4,0 

- fin. dar MŠ Odborářů 4,0   4,0 

- fin. dar. J. Pilnému 3,0   3,0 

- fin. dar AVE-KONTAKT 4,0   4,0 

- fin. dar Českému svazu včelařů, zákl. org. Pardubice 3,0   3,0 

- fin. dar Dance studiu HPM Pardubice 10,0   10,0 

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 8,0   8,0 

- fin. dar R. Hejnému - +20,0 20,0 

- fin. dar MŠ Odborářů - +5,0 5,0 

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 026,2 +27,5 2 053,7 

Knihovna 1 033,0   1 033,0 

- platy zaměstnanců 400,0   400,0 

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 150,0   150,0 

- knihy 130,0   130,0 

- drobný dlouhodobý majetek 50,0   50,0 

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0   20,0 
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- energie (voda, el. en., teplo) 60,0   60,0 

- poštovné 4,0   4,0 

- služby telekomunikací 15,0   15,0 

- ostatní služby 84,0   84,0 

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

   - ostatní služby (70,0)   (70,0) 

- opravy a udržování 100,0   100,0 

- akce knihovny 20,0   20,0 

Koncerty na Pergole 65,0   65,0 

Staročeská pouť 398,2 +27,5 425,7 

Vánoční akce 80,0 +20,0 100,0 

Masopust 20,0   20,0 

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

Polabinské čarodějnice 25,0   25,0 

Den dětí 40,0   40,0 

Drakiáda 5,0   5,0 

Jarní koncert v Arše 7,0   7,0 

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0   140,0 

Životní jubilea občanů – dárky 115,0   115,0 

Rezerva na akce obvodu 93,0 -20,0 73,0 

REZERVY                                                                       4 394,7 +145,0 4 539,7 

Rezerva rady městského obvodu 32,0 -20,0 12,0 

Rezerva starosty 20,0   20,0 

Rezerva místostarosty 12,0 -5,0 7,0 

Rezerva rozpočtu 4 330,7 +170,0 4 500,7 

VÝDAJE   CELKEM 47 644,9 +197,5 47 842,4 

    

    

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II 

na rok 2016 
(po rozpočtovém opatření č. 5) 

(v tis. Kč) 

    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 

347,5   347,5 
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Zůstatek účtu k 31.12.2015 53,9   53,9 

PŘÍJMY CELKEM 401,4   401,4 

    

2. Výdajová část       

Příspěvek na stravování zaměstnanců 203,0   203,0 

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 123,0   123,0 

Příspěvek na ozdravný program 43,0   43,0 

Poplatky za vedení účtu 2,0   2,0 

Rezerva fondu 30,4   30,4 

VÝDAJE CELKEM 401,4   401,4 

     

 


