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2019

Datum RO číslo Usnesení TEXT

Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva
primátora Charváta",
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva náměstka
Kvaše".
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva
náměstkyně Dvořáčkové".
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva náměstka
Rychteckého".
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva náměstka
Mazucha".

(správce 598 – Ekonomický odbor)

24.01.2019 2 Z/201/2019
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "Příspěvek svazku obcí "Pardubická Labská" (správce 414 - Kancelář primátora). Na základě usnesení valné hromady svazku obcí Pardubická
Labská se zvyšuje příspěvek města Pardubic do svazku obcí na celkovou částku Kč 75,0 tis.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Opravy cyklostezek" (správce 1327 -

Odbor dopravy).
Finanční prostředky na zajištění realizace oprav "Cyklistická stezka Paramo - směr letiště" a "Cyklistická stezka u OC Atrium".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 396,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky
"Sankční platby, platební výměry a náklady řízení" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Odvod finančních prostředků Finančnímu úřadu pro Pardubický kraj na základě platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 396 764,- Kč u
dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí na projekt Šetrné Aquacentrum Pardubice (rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2015). Vzhledem k tomu,
že se město Pardubice se závěry kontroly Finančního úřadu neztotožňuje, bude ve stanovené lhůtě do 30 dnů podáno odvolání.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70 000,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu" na položku 411.

"Souhrnný dotační vztah"
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 206,0 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 76,0 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Na základě Vyhlášky č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která nově zavádí paragraf a položku přímo navázanou na § 25

krizového zákona.

24.01.2019 7 Z/206/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Dotace občanům na
nákup Seniorpasu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace Pk - Smart akcelerátor" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - dotace Pk" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - vlastní
zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Rezerva rady města
Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky deponované v rezervě RmP v roce 2018 jako kompenzace nákladů při ukončení nájemní smlouvy bytové jednotky v

bytovém domě J. Pernera 2560-62. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "Péče o duševní zdraví z.s. - investiční dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Jedná se o investiční dotaci organizaci Péče o duševní zdraví, z.s. na spolufinancování rekonstrukce objektu Bělehradská 359, Pardubice, kde bude vybudováno
Centrum duševního zdraví Pardubice (CDZ). CDZ je novým prvkem psychiatrické péče, který byl definován Strategií reformy psychiatrické péče zejména z hlediska
komplexnosti (sloučení zdravotní a sociální péče) a formy jejího poskytování. Pro zavedení CDZ je nutné dodržet základní podmínky zázemí služeb, definované
Standardem CDZ vydaným Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. Finanční prostředky budou sloužit k technickému zhodnocení stávajícího objektu na adrese
Bělehradská 359, který je v majetku města.

24.01.2019 11 Z/210/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Digitalizace městského kamerového systému" na kapitálové
výdaje položky "Služebna MP Chrudimská - optická síť - II. etapa" (správce 214 - Městská policie).

24.01.2019 12 Z/211/2019 Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 312. "Dar Foxconn - Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Správa
akciových podílů - externí poradenství" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
V rámci správy akciových podílů je nutné během kalendářního roku konzultovat některé speciální souvislosti spojené s agendou valných hromad a právních úkonů
představenstva (rozhodování představenstva) s vazbou na akcionáře. Z důvodu požadavku na speciální odborné a praktické znalosti zákona o obchodních korporacích
navrhuje ORS vyčlenění finančních prostředků na tuto položku. Rozsah služeb je předpokládán cca 10 hodin měsíčně. Předpokládaná cena za služby je v hodnotě 2,5 tis.

Kč/hod.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov -

přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
1. Jedná se o změnu pilotového založení vlastní stavby na základě nově zjištěného skutečného stavu mechanicko-fyzikálních vlastností skalního slínovcového podloží,
kdy nově provedené sondy před vlastní realizací prokazují nutnost zesílení navržených pilot.
2. Demolice stávající stropní konstrukce objektu stávající jídelny. Změna je navržena na základě zjištění skutečného stavu odkrytých stávajících vodorovných nosných
stropních konstrukcí objektu jídelny, kdy vodorovné nosné konstrukce po jejich odkrytí v celém objemu vykazují havarijní stav, který nebylo možné ve fázi projektu 
3. Z důvodů změn stropních konstrukcí stávající jídelny je předpoklad vzniku drobných stavebních úprav v navazujících konstrukcích.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 40,0 tis. na běžné výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava
lodžií - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Bytové domy - opravy 
ústředního topení - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Okrajová 294-295 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Sluneční 300-301 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 080,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 245,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Češkova 1618 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Češkova 1689 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 720,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Ohrazenická 159 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - platby za energie BJ a NP" na běžné výdaje položky "Údržba 
azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové
výdaje položky "Terminál JIH - PD"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o záměr výstavby terminálu veřejné dopravy v lokalitě ul. K Vápence včetně dopravního řešení, informačního systému pro cestující, úpravy přilehlých
komunikací v nezbytném rozsahu (napojení křižovatek), nové komunikace, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře a sadových úprav včetně
řešení křižovatky ul. Teplého a Pražská. Dofinancování akce zahájené v roce 2018.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 4.800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. U
Kamenné vily" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Na akci byla v listopadu 2018 uzavřena smlouva o dílo. Zhotovitel vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám požádal o posun termínu zahájení prací do roku
2019. Uvedená změna by však měla za následek porušení požadavků stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení. Do RmP 21. 1. 2019 byla předložena ke
schválení dohoda o ukončení smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a následně bude vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2.300,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum -

výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje". " (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o úpravu rozpočtu na základě skutečné fakturace stavební části včetně souvisejících nákladů (technický dozor, BOZP, archeologický výzkum, měření hluku,
výměna filtrů, apod.)
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 70,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál K Dolíčku -

zřízení vodovodní přípojky - PD"" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál K Dolíčku -

zřízení vodovodní přípojky" " (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na realizaci přípojky pitné vody. V současné době nemá areál fotbalového stadionu přívod vody. Řešením je zřízení přívodu z ulice K Dolíčku do
areálu fotbalového stadionu. Dofinancování akce zahájené v roce 2018.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2.181,8 tis. na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a
náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání"  (správce 711 - Odbor majetku a investic)
Finanční prostředky jsou určeny na výkup pozemků pod komunikacemi města od fyzických osob. Kupní smlouvy byly uzavřeny v průběhu měsíce listopadu a prosince
2018 a následně byly předány na katastr nemovitostí. Úhrada kupní ceny pozemků je až po obdržení vyrozumění o provedeném zápisu vkladu do katastru nemovitostí.
Katastr nemovitostí uskutečnil uvolnění plomby na pozemky, které jsou předmětem kupních smluv na přelomu roku 2018, a vzhledem k této skutečnosti nemohla být

provedena úhrada kupní ceny pozemků ještě v roce 2018 a úhrada bude provedena až v letošním roce. Jedná se o odkoupení pozemkové parcely č. 1737/18 a č.1737/8
v k. ú. Pardubice a pozemkové parcely¨č.117/3 v k. ú. Staré Čívice.

21.02.2019 21 Z/288/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 460,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" na
dokončení projektové dokumentace na zřízení psího útulku dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2018. 

21.02.2019 22 Z/289/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1.200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka -

celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce" na dofakturaci dle smlouvy o dílo.

21.02.2019 23 Z/290/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Koupaliště Cihelna -

Žlutý pes - PD a výkupy pozemků" na dořešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků a dofakturaci projektové dokumentace k provedení stavby.

21.02.2019 24 Z/291/2019

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1.046,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul.
Dlouhá ve Svítkově" na dofinancování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo včetně souvisejících nákladů na technický dozor a koordinátora BOZP. Vzhledem k
nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možné kompletní stavbu včetně financování dokončit dle původního předpokladu s předstihem a je nutné stavbu částečně
dofinancovat v roce 2019 (vystavení konečné fakturace se splatností 30 dní na základě předání dokončeného díla bez vad a nedodělků). 

21.02.2019 20 Z/287/2019
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21.02.2019 16 Z/283/2019

21.02.2019 17 Z/284/2019



21.02.2019 25 Z/292/2019

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 620,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření v
ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - PD" z důvodu nutnosti uzavření smlouvy s ČEZ na zajištění přeložky distribučního zařízení na základě vyčíslených konečných
nákladů. Finanční prostředky ve výši Kč 500,0 tis. jsou určeny na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Záměrem
projektu je rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti (v úseku od křižovatky Palacha po křižovatku SKN vč. napojení navazujících ulic).

21.02.2019 26 Z/293/2019

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 80,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben TI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1.030,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben ITI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "Dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní -
Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady" na dofakturaci výkonu technického dozoru investora po dokončení kompletního díla. Jedná se o

neuznatelný náklad hrazený odděleně od dotačního projektu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 581,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben ITI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Ohrazenice -

Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady"  

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 140,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady" na dofakturaci výkonu technického dozoru investora po dokončení kompletního díla a na dokončení dodávky 9 ks
pracovních stolů pro odbornou učebnu, které nebyly součástí projektu. Jedná se o neuznatelné náklady hrazené odděleně od dotačního projektu.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 110,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova -

Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 4.070,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben ITI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady" na dofakturaci výkonu technického dozoru investora po dokončení kompletního díla. Jedná se o neuznatelný náklad
hrazený odděleně od dotačního projektu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD".

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na III. etapu vybudování nových, případně na rekonstrukci stávajících nevyhovujících
kontejnerových stanovišť. V současné době se na území města nachází několik lokalit, kde jsou kontejnery na komunální a tříděný odpad umístěny např. volně na
zelené ploše nebo v blízkosti komunikací a nejsou ničím vymezené a ohraničené. Často dochází k jejich přesouvání a ukládání odpadů mimo kontejnery. Nejenže to

působí neesteticky, ale také to omezuje plynulý odvoz odpadu a vyprazdňování kontejnerů. Smyslem tohoto záměru je snaha o zlepšení podmínek pro odkládání
jednotlivých složek komunálního odpadu pro občany města. Rekonstrukce a výstavba stanovišť je jedním z úkolů Strategického plánu města Pardubic.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Výročí 30. let od Sametové revoluce" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
 Program se bude skládat z více programových částí zaměřených primárně na edukativní stránku, která bude provázet všechny jeho složky. 
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- Dokumentární pořad o "Sametové revoluci v Pardubicích". Je navázána spolupráce se společností Post Bellum, o.p.s., která má s organizací bohaté zkušenosti.
Finanční prostředky ve výši Kč 130,0 tis.
- Projekt "Příběhy našich sousedů" - vzdělávací projekt zaměřený na základní školy. Žáci, předpokládá se zapojení 14 týmů ze ZŠ, během půl roku vyzpovídají pamětníka
ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. 
- Další složky programu - interiérová výstava, tisk odborných publikací, přednášky, ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají oblastí vzdělávání a historie -

Univerzita Pardubice, Klub přátel Pardubicka, apod.

21. 2. 2019 32 Z/299/2019
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD". Jedná se o finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace, včetně inženýrské
činnosti (aktualizace vyjádření OSS a podání žádosti o stavební povolení) pro zbývající III. etapu cyklistické stezky Pardubice - Chrudim v úseku Dražkovice - Mikulovice.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI -
II. etapa" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ"

(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku
a investic). 

Finanční prostředky na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben (v členění stavební část, konektivita,
interiéry, učební pomůcky, SW a HW vybavení) v rámci Integrovaného operačního programu. Pro zadání VŘ a následné podání žádosti o dotaci z ITOP jsou projekčně
připraveny 3 základní školy (Resslova - realizační náklady ve výši Kč 26 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ Benešovo nám. - realizační náklady ve výši Kč 21 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ E.
Košťála - realizační náklady ve výši Kč 31 500,0 tis. vč. DPH). Celková předpokládaná alokace dotačních prostředků je ve výši Kč 30 000,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů projektu - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, kterou jsou hrazeny
odděleně od dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.). Odhad
nákladů vychází z realizace I. etapy v roce 2018.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace -

ITI - II. etapa" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ"

(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
majetku a investic). Finanční prostředky na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben (v členění
stavební část, konektivita, interiéry, učební pomůcky, SW a HW vybavení) v rámci Integrovaného operačního programu. Pro zadání VŘ a následné podání žádosti o
dotaci z ITOP jsou projekčně připraveny 3 základní školy (Resslova - realizační náklady ve výši Kč 26 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ Benešovo nám. - realizační náklady ve výši Kč
21 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ E. Košťála - realizační náklady ve výši Kč 31 500,0 tis. vč. DPH). 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku
a investic).

Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů projektu - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, kterou jsou hrazeny
odděleně od dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.). 

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II.
etapa" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace"(správce 711 - Odbor
majetku a investic).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ"

(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
investic). 

Finanční prostředky na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben (v členění stavební část, konektivita,
interiéry, učební pomůcky, SW a HW vybavení) v rámci Integrovaného operačního programu. Pro zadání VŘ a následné podání žádosti o dotaci z ITOP jsou projekčně
připraveny 3 základní školy (Resslova - realizační náklady ve výši Kč 26 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ Benešovo nám. - realizační náklady ve výši Kč 21 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ E.
Košťála - realizační náklady ve výši Kč 31 500,0 tis. vč. DPH). Celková předpokládaná alokace dotačních prostředků je ve výši Kč 30 000,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů projektu - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, kterou jsou hrazeny
odděleně od dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.). Odhad
nákladů vychází z realizace I. etapy v roce 2018.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o úpravu čtyř původních bytových jednotek pro potřeby Městské policie Pardubice - přestupkové oddělení. Úpravy spočívají ve výměně rozvodů
elektroinstalace, bytových jader, kuchyňských linek, obkladů, dveří a zárubní. Dále montáž žaluzií, datových rozvodů, oprava omítek a výmalba, nátěry ocelových
konstrukcí, oprava a seřízení oken.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Areál K Dolíčku - náhradní výsadba dřevin" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o náhradní výsadbu dřevin za pokácené stromy v areálu fotbalového stadionu K Dolíčku (a to jednak v areálu FS a také na různých místech MO V - Dukla).
Kácení stromů se bude provádět na základě Rozhodnutí o kácení, odůvodněné požadavkem Letiště Pardubice, které má oporu v zákoně o bezpečnosti letového
provozu.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími
cyklostezkami" a zároveň návrh na navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje".
Finanční prostředky na realizaci dle zpracované projektové dokumentace, kterou zajišťoval MO II - Polabiny s předpokladem podání žádosti o dotaci. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady".

Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, které jsou hrazeny odděleně od
dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemku p. č. 168/12 (vlastník Global Services Solution s.r.o.) z důvodu plánované výstavby parkoviště v rámci projektu
Památník Zámeček. K projednání v pozemkové komisi v lednu 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na investici" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na Základní umělecké škole Havlíčkova. Jedná se o požadavek ředitele ZUŠ na celkovou generální výměnu
havarijního stavu zabezpečovacího zařízení, které vykazuje vzhledem k jeho stáří výrazné nedostatky v zabezpečení objektu ZUŠ a zvyšující se počty planých poplachů.
Původní zabezpečovací zařízení bylo do objektu instalováno v roce 1999, a je napojeno na monitoring Městské policie Pardubice. Neodkladná záležitost - zabezpečení
objektu a zajištění bezpečnosti v ZUŠ.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 520,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na výměnu rozvodů v hospodářském a hlavním pavilonu, které jsou původní a vyskytují se zde časté závady na prasklých rozvodech vody.
Kanalizace je zastaralá, popraskaná, je zde výskyt hlodavců. Projektová dokumentace je zpracovaná.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci výměny hlavního rozvaděče. V hospodářském pavilonu bylo vyměněno elektrické vedení po
rekonstrukci kuchyně a ostatních prostor, hlavní rozvaděč zůstal původní. Jsou zde závady z revize.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu a vedení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na opravu venkovního teplovodního kanálu, který je v havarijním stavu. Jsou zde velké ztráty tepla a je nutné rozkrytí kanálu, nátěr a výměna
izolace trubního vedení a znovu zakrytí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky na rozšiřování městského kamerového systému jsou složeny ze dvou částí. První část je určena na dokončení městského kamerového systému dle
původní projektové dokumentace - instalace 5 kamer. Druhá část je určena na nákup analytického software, který umožní provádět analýzy dopravního chování ve
sledovaných lokalitách a průzkumy pro urbanisty - počítání chodců, cyklistů a vozidel. Z důvodu koordinace postupu výběrového řízení s Policií ČR se bude realizovat v
roce 2019.

21.02.2019 43 Z/310/2019
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29 700,0 tis. v rámci položky "Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) z
běžných výdajů na běžné transfery (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky zahrnují vyrovnávací platbu za výkon služby obecně hospodářského
zájmu, která je poskytována formou účelové dotace na krytí provozních nákladů víceúčelového zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum Pardubice pro rok 2019.

21.02.2019 44 Z/311/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál MAS - Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova radnice - rekonstrukce a ozvučení společenského sálu - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na náklady na zpracování projektové dokumentace technického řešení rekonstrukce ozvučení společenského sálu budovy radnice a předpokládané
náklady na realizaci, včetně ostatních nákladů spojených s realizací – autorský dozor a koordinátor BOZP na staveništi. Stávající systém ozvučení společenského sálu
vykazuje při provozu poruchy a vzhledem k jeho stáří není kompatibilní s novými požadavky na připojování nových zařízení informačních technologií a audiovizuálních
zařízení, která jsou používána při akcích pořádaných ve společenském sále budovy radnice.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova radnice - klimatizace společenského sálu - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na klimatizování společenského sálu budovy radnice a předpokládané náklady na realizaci, včetně
ostatních nákladů spojených s realizací – autorský dozor a koordinátor BOZP na staveništi. Stávající systém nuceného větrání ve společenské, sále svým řešením
nevyhovuje požadavkům na komfort výměny vzduchu a jeho úpravy chlazením v letním období při konání různých akcí a jednání ve společenském sále. Rekonstrukce
vzduchotechniky zahrnuje provedení demontáže části původních rozvodů, instalací nových rozvodných potrubí vzduchotechniky s novými vyústkami a výraznými
úpravami strojoven s výměnou vzduchotechnických jednotek. V rámci uvedených úprav budou také osazené nové klimatizační jednotky v pěti kancelářích v severním
křídle budovy radnice. Tento záměr budou provázet rovněž nutné stavební úpravy v budově radnice, zejména zednické, instalatérské, elektromontážní a malířské práce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří 4 NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na odstranění vad na podlahových a přiléhajících konstrukcích, které způsobují zápach v kancelářích ve 4 NP objektu. Projektová dokumentace je
zpracována.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Zelená brána - oprava - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V návaznosti na předchozí, již provedené etapy, je nutné přistoupit k provedení sanace a opravy obvodového pláště objektu. V současné době probíhá předprojektová
příprava.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dům hudby - rekonstrukce okolí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace. Řešené území se nachází v centrální zóně města a zahrnuje ul. Na Hrádku, křižovatku ul. Na Hrádku se Sukovou
tř., prostor parkoviště a pobytové plochy před Domem hudby, plochy přiléhající k objektu Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. Řešený veřejný prostor je
obklopen zástavbou domů s bytovou, obchodní a vzdělávací funkcí. Jedná se o intenzivně využívaný prostor s celoměstským významem.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Objekty MŠ - měření a regulace radonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na měření úrovně výskytu radonu v jednotlivých mateřských školách a následná opatření na odstranění případného výskytu zvýšené koncentrace
radonu. Systém vyvinutý společností TESLA spolu se Státním ústavem radiační ochrany je schopný nejen měřit, ale hlavně efektivně a operativně regulovat objemovou
aktivitu radonu v objektech MŠ. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Objekty MŠ - požárně evakuační plány" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na úhradu pasportizace budov mateřských škol pro zpracování povinné dokumentace v oblasti požární ochrany – požárně evakuačních plánů a
dokumentace zdolávání požáru, vycházející ze zákona. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vykonávající státní požární dozor může uložit pokutu až do výše Kč
500,0 tis. osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je nevyhovující – závady KHS. Povrchy jsou opotřebené a degradované, vybavení zastaralé, za hranicí životnosti a
nevyhovující dnešním normám. Rozvody jsou částečně zanešené a rozvody kanalizace netěsní. Projektová dokumentace je zpracována.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je dle zápisu KHS nevyhovující. Povrchy jsou degradované a silně opotřebené, vybavení zastaralé, za hranicí
životnosti a nevyhovující dnešním normám. Prostory kuchyně nelze v některých místech odvětrávat (vzduchotechnika je stará 40 let a neplní již svoji funkci), tvoří se
zde plíseň. Rozvody vody jsou zanešené, rozvody kanalizace vykazují známky netěsnosti a je zde častý výskyt hlodavců.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Gorkého - rekonstrukce výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na rekonstrukci výtahu, který je často mimo provoz. Strojovna, klec, elektrická instalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobují časté poruchy a
tím znemožňují dopravu potravin do 2.NP. Dle vyjádření servisní firmy je nutná rekonstrukce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na rekonstrukci dvou výtahů na rozvoz potravin, které jsou zastaralé, provozem opotřebované a je nutná jejich modernizace. Dle zprávy BOZP a
KHS výtahy nevyhovují. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Gebauerova - oprava výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu potravinového výtahu v hlavní budově. Výtah je původní, elektroinstalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobují časté poruchy a tím
znemožňují dopravu potravin do 2.NP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na řešení stavebních úprav, v rámci kterých budou provedeny dispoziční úpravy stávajících prostor v pavilonu D. V 1 NP bude vybudováno zázemí v
podobě sociálního zařízení, technického zázemí a skladu (kabinetu), šaten a tři učebny. Úpravy 2 NP budou řešit umístění pěti učeben, sociálního zařízení, kabinetu a
skladu a 3 NP bude dispozičně upraveno tak, aby vzniklo sociální zařízení, sborovna, ředitelna, prostor pro specializovaného pedagoga, čtyři učebny a odhlučněný
víceúčelový sál (družina). Vzhledem k předpokládanému užívání objektu tělesně postiženými, bude při severním průčelí objektu vybudován výtah, jehož součástí bude i

výstavba únikového schodiště. Součástí úprav bude i výměna oken, řešení instalačních rozvodů a příkonového posílení elektroinstalace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky ve výši Kč 100,0 tis. budou použity na hrazení energií před zahájením rekonstrukce nebytových prostor v ZŠ E. Košťála pro potřeby ZŠ Montessori.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zřízení klimatizační jednotky do horních tříd mateřské školy. Teplota v těchto třídách v letních měsících bývá vysoká a nevyhovuje hygienickým
požadavkům.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - Odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Současný stav kuchyně i sociálního zázemí hospodářského pavilonu je nevyhovující. Jsou zde zastaralé prostory, veškeré rozvody a povrchy jsou za hranicí životnosti.
Vybavení kuchyně je zastaralé a opotřebované. Závady KHS.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na opravu střechy nad školnickým bytem a skladem. Střecha vykazuje známky netěsnosti a na základě kterého občas zatéká do objektu. Je nutno
předejít škodám na budově.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Štefánikova - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu střechy hlavního traktu budovy. Střecha vykazuje opakované drobné závady v těsnosti. Je nutno předejít škodám na budově v důsledku
zatékání. Nutný posudek, jedná se o historickou budovu. Nutné jsou i opravy komínů používaných na větrání tříd.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zřízení třídy na stávající terase. Vzhledem k nevyužitému prostoru terasy by zde byla zřízena logopedická
třída. Jedná se o statické posouzení, obezdění prostoru včetně osazení oken, zavedení rozvodů elektro a ústředního vytápění.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení pro děti ve speciální třídě. Jedná se o třídu dětí s postižením. Sociální
zařízení je za hranicí životnosti, v původním stavu, neodpovídá hygienickým normám a aktuálním požadavkům (chybí sprchový kout) a jsou prováděny časté opravy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů, které jsou dožilé a je zde potenciální nebezpečí vzniku požáru v souvislosti
se stavem vodičů - závada z revize elektro.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci původních elektrorozvodů, které jsou značně opotřebované a dle revizních zpráv jsou v nevyhovujícím stavu. Místy
opadává izolace a hrozí zkraty. Jističe jsou zastaralé a nespolehlivé. Jedná se o havarijní stav.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na výstavbu šaten a sociálního zařízení tělocvičny. V prostorách tělocvičny nejsou šatny a žáci jsou nuceni se převlékat v nevyhovujících
podmínkách na chodbě před tělocvičnou. V rámci projektu budou zbourány stávající příčky mezi nářaďovnou, kabinetem a sociálním zařízením, budou odstraněny
stávající obklady a podlahové krytiny. V návaznosti na dispoziční úpravy budou vyzděny nové příčky, provedeny obklady stěn a položeny nové podlahové krytiny.
Projektová dokumentace je zpracována.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na rekonstrukci areálu hřiště, který je zastaralý a nevyhovuje z hlediska hygienických a bezpečnostních podmínek. Stávající povrchy sportovních
ploch jsou v současné době již nevhodné vzhledem k náročnosti na údržbu a budou nahrazeny novými, odpovídajícími současným trendům a hygienickým požadavkům,
které umožní využití za každého počasí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na opravu stávající vzduchotechniky školní jídelny. Jednotka je za hranicí životnosti, zastaralá a již neplní svoji funkci, je nutná výměna za novou.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu kanalizace, která vykazuje netěsnosti a degraduje již velmi nesoudržnou zpevněnou plochu dvora školy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Současná rampa k objektu je ve špatném technickém stavu a její oprava by byla neekonomická. PD bude řešit nový přístup do II. NP vybudováním nového výtahu.

21.02.2019 61 Z/328/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Domov pro seniory - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
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Finanční prostředky na náklady související s přípravou návrhu stavby nového domova pro seniory v Pardubicích. Rada města Pardubic svým usnesením č. R/8067/2018
ze dne 21. 5.2018 schválila identifikační listinu projektu „Nové kapacity pobytových sociálních služeb“, ve které je řešen postup a harmonogram přípravy projektu.
Projekt bude řešit vybudování nových potřebných kapacit sociálních služeb výstavbou nového sociálního zařízení v jedné z předem vytipovaných lokalit na území města
Pardubic. Sociální služby města Pardubic, jako příspěvková organizace zřizovaná statutárním města Pardubice, v současné době provozuje jako pobytovou sociální
službu dva domovy pro seniory s celkovou kapacitou 452 lůžek, z toho 193 lůžek v režimu služby domov se zvláštním režimem. K počátku roku 2018 bylo evidováno v

domovech pro seniory více než 750 podaných žádostí o pobytovou službu, které není možné z kapacitních důvodů uspokojit. Z těchto důvodů, s přihlédnutím ke stavu
populace a demografickému vývoji společnosti, je nutné připravovat další vlastní kapacity pobytových služeb v cenovém režimu pobytu dle platné legislativy. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Palackého třída - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Finanční prostředky na náklady související s přípravou projektu revitalizace Palackého třídy na základě vypracované koncepční studie z roku 2017/2018. Koncepční
studie byla schválena Komisí pro urbanismus a architekturu s doporučením pokračování na projektu. Návrh stavy má za cíl ověřit a rozpracovat koncepční návrh z

hlediska technických možností v území a koordinace zájmů vlastníků a stakeholderů. Návrh stavby bude zadáním pro vypracování projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení a zároveň stanoví předpokládanou finanční náročnost stavebního záměru a navrhne možnou etapizaci realizace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Cyklo stojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k plánovanému projektu umístění nových stojanů na kola dle studie „300 stojanů pro

Pardubice“ v centrální části města, kterou ohraničují ulice 17. listopadu, Arnošta z Pardubic, nám. Republiky a Sukova třída. Zpracování dalších stupňů PD a DPS je
nezbytné pro výběr dodavatele stavby a musí být provedena v podrobnostech umožňujících realizaci díla, tzn. řešení nejen provedení stojanů (typ stojanů by měl být
shodný se stojany instalovanými na tř. Míru a nově zrekonstruované ul. 17. listopadu), ale i potřebné stavební úpravy a provedení uložení stojanů na různé povrchy
(kostky, dlažba, asfalt).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.

Finanční prostředky na spolufinancování rekonstrukce Larishovy vily. Jedná se o investiční dotaci Československé obci legionářské, na rekonstrukci kulturní památky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Cílem zpracování strategie je mít odborně a profesionálně zpracovaný strategický materiál s dlouhodobou perspektivou, s vydefinovanými cíli a jasně stanovenou
implementací jednotlivých opatření vázaných na rozpočet města. Výstupem bude dokument - Strategie bydlení pro město Pardubice, který by měl napomoci ve svých
opatřeních zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel města, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického
trendu ve městě spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel. Současně s tím přinese řešení problematických oblastí v rámci bytového fondu vlastněným
městem, jako jsou návrhy na odstranění přetrvávající zanedbanosti bytového fondu, nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního bydlení, nízký počet nově
budovaných bytů apod. Finanční prostředky budou určeny na náklady spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem a na případné doplňující analytické
práce.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
V roce 2018 začala příprava na nové programové období EU (2021+). Z návrhu zveřejněných tzv. Obecných nařízení Evropské komise je jisté, že Integrované územní
investice (ITI) budou pokračovat také v programovém období 2021+. Na jednání s řídicími orgány v prosinci 2018 bylo oznámeno, že stávající aglomerace ITI budou již v
roce 2019 zpracovávat své Strategie ITI pro období 2021+. Zpracování těchto Strategií ITI bude podmínkou pro možnost čerpání dotačních prostředků. Podmínky pro

zpracování Strategií ITI budou zveřejněny v 1Q. 2019. Požadovaná prostředky budou použité na krytí výběrového řízení na zpracovatele Strategie ITI. Zároveň bude
jednáno se statutárním městem Hradec Králové o spolufinancování tvorby této strategie.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "P-PINK - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Finanční prostředky na dotaci na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální
rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl
zajištění komplexních podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele, apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a
osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Projektové řízení - SUMP" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Město Pardubice má ambici ucházet se i po roce 2020 o dotační podporu pro dílčí projekty v oblasti dopravy. Cílem je vnímat městskou hromadnou dopravu včetně
vazeb na železniční dopravu, regionální autobusovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, cyklo dopravu, pěší koridory a parkování, jako vzájemně se
doplňující pohyb osob. V následujícím dotačním období budou k zařazení jednotlivých projektů do výzev v operačních programech podporujících udržitelnou městskou
dopravu obce dokládat soulad s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP). V souvislosti s možností čerpání dotací z EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury,
je třeba systémový přístup k dopravní problematice popsat ve strategickém dokumentu dle Metodiky pro přípravu plánů udržitelné městské mobility. SUMP je
dokument, který na základě odborných analýz, ve spolupráci s obyvateli města, experty, apod. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke
zlepšení kvality života ve městě. Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s

přípravou SUMP. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 006,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka" (správce 214 - Městská policie).

V rámci výběrového řízení na realizaci městského kamerového systému byl do smlouvy zapracován institut pozastávky ve výši 10 % z ceny díla po dobu záruky s

možností náhrady bankovní zárukou (Článek VI, bod 6.4). Vzhledem k postupu výstavby, kamerový systém se buduje v několika etapách již 3 roky a různé záruční době
pro jednotlivé etapy výstavby, byl realizační firmou vznesen požadavek nahrazení pozastávky bankovní zárukou, která by, mimo jiné, zjednodušila a vyjasnila nároky na
rozpočet města v následujících letech. Institut bankovní záruky je v tuto chvíli dostačující.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 774,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 525,3 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Klubová akademie navazuje na 2,5 roku fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči, kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové
soutěže ve svých kategoriích, mají díky akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Akademii vedou profesionální trenéři a další specialisté, kteří kladou důraz na
všestranný rozvoj hráčů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V 02/2019 lze očekávat nabytí právní moci stavebního povolení. V 03/2019 lze očekávat dokončení DPS pro zahájení výběrového řízení. V případě rychlého ukončení
výběrového řízení lze zahájit realizaci v 07/2019. Tato prostavěná část díla (nosné pilíře apod.) může přispět k naplnění milníku pro dotační čerpání ITI (IROP), tj. naplnit
požadavek MMR ČR na vyčerpání 40 % alokace do 09/2019. 
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Novostavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe řeší propojení administrativního a obchodního centra Poseidon na levém břehu se stávajícím sídlištěm Polabiny na
pravém břehu v návaznosti na regionální biocentrum Polabiny. Tato lávka pro pěší a cyklisty byla plánována již při stavbě administrativně obchodního centra Poseidon
cca před 17 lety, nicméně k jejich realizaci stále nedošlo, i když je důležitou spojnicí osob dojíždějící za prací či službami a dětí navštěvující školu na sousedním břehu
Labe v městské části Polabiny. Lávka se po svém vybudování stane důležitou a bezpečnou spojnicí sídliště Polabiny se středem města přes sídliště Závodu míru. V
současné době obyvatelé Polabin mají možnost při cestě do centra využít kpt. Bartoše či most P. Wonky (ul. Hradecká, komunikace 324) vedoucí z okrajových částí
Polabin. Nově budovaná lávka Poseidon je umístěna cca ve středu mezi těmito mosty a spojuje tak přímo centrum Polabin. Cyklisté a chodci využívající tak této nově
budované lávky nebudou nuceni využít most P. Wonky, který leží na dvouproudové komunikaci města sever/jih a je využíván velkým množstvím automobilů. Parametry
Wonkova mostu neumožňují komfortní průjezd motorové a nemotorové dopravy, rychlejší cyklisté se pohybují v hlavním dopravním proudu společně s automobily a
pomalejší cyklisté využívající úzký chodník ohrožují chodce. Dochází zde ke střetu vozidel, cyklistů a chodců. Na levém břehu bude lávka zapuštěna do již stávajících
stavebně připravené konstrukce realizované v rámci dřívější výstavby a bude navazovat na stávající stezku podél komplexu Poseidon. Na pravém břehu bude lávka
navazovat na stávající cyklotrasu vedoucí po koruně protipovodňové hráze vedoucí podél reky Labe. Navrhovaná stavba je komplexně řešena pro bezbariérový přístup z 
obou břehů řeky Labe vč. nábřeží Závodu Míru. Součástí projektu budou i související investice jako terénní a sadové úpravy, přeložky sítí.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu (dále ZK) společnosti RFP Pardubice a.s. s tím, že se jedná o rozpočtové pokrytí závazků města definovaných v

usnesení Z/2078/2010, Z/2079/2010 ze dne 21. 6.2010 (závazek poskytovat dotaci na zvýšené náklady související s provozováním multifunkční arény MFA). Dále pak
dne 31. 3.2014 usnesení Z/1768/2014 definuje rozšíření spolupráce s RFP a.s. týkající se splácení úvěru na dostavbu MFA v roce 2007. V návaznosti na přijatá usnesení
žádá RFP a.s. pro rok 2019 o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši Kč 16 000,0 tis. formou zvýšení základního kapitálu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "DPmP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na posílení vlastních zdrojů pokrytí investičního plánu Dopravního podniku Pardubice včetně spolufinancování dotačně podporovaných projektů s

povinným spolufinancováním žadatele o dotaci (obnova vozového parku, radiová síť, nový odbavovací systém) s plánem realizace v letech 2019 a 2020.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "VaK Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Financování investiční akce „Kanalizace Opočínek II. část“ bylo řešeno zápůjčkou, s tím, že navýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením body
č. 9 Smlouvy o zápůjčce, který upravuje postup zvýšení základního kapitálu společnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) na běžné výdaje položky "BK Pardubice - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora).

Finanční prostředky na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi Basketbalovým klubem Pardubice a statutárním městem Pardubice.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 452,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Projektové řízení - Terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na Terminál B" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Projektové řízení do fáze uzavření SOD se zhotovitelem díla TERMINÁL JIH (Parkovací dům), Technický poradce v projektech Lávka přes hlavní nádraží
Pardubice,  Modernizace železničního uzlu hlavní nádraží Pardubice, Pardubice Terminál B, MÚK Palackého, napojení I/37 na zónu Vápenka, Pardubice, Výstavba
společnosti EUROBIT REAL v sousedství Terminálu B a dále činnost iniciátora koordinace dopravních vazeb pro investice v lokalitě hlavního nádraží. Doba plnění se
předpokládá 24 měsíců ode dne uzavření příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota pro zadání veřejné zakázky na služby projektového manažera: Časový interval
součinnosti /předpoklad 24/, předpokládaná cena za měsíc 50 tis. Kč + DPH 21 %. Výběr bude proveden v souladu se zadávacím řádem veřejných zakázek.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 774,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny + GAMPA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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Projektové řízení do fáze uzavření SOD se zhotovitelem díla CPD + GAMPA, koordinátor investičních akcí města, Pardubického kraje v areálu Mlýny vč. součinnosti se
soukromými investory. Doba plnění se předpokládá 16 měsíců ode dne uzavření příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota pro zadání veřejné zakázky na služby
projektového manažera: Časový interval součinnosti /předpoklad 16 měsíců/, předpokládaná cena za měsíc 40 tis. Kč + DPH 21 %. Výběr bude proveden v souladu se
zadávacím řádem veřejných zakázek.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující
plánovanou cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného severovýchodního obchvatu města. Součástí projektových prací na
severovýchodním obchvatu je souběžné plánování vedení cyklistické stezky, kdy v místě překonání řeky Labe/slepého ramene je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na
doposud polní cestu, která se přibližuje k slepému ramenní a dále kopíruje slepé rameno až ke koupališti Cihelna, kde ústí na účelovou komunikaci. Přeměněním této
prašné polní cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra. Délka stezky je cca 550 m. SUMF opatření 4.6.9.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr staré Hradiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště. Jedná se o záměr výstavby smíšené
cyklostezky a stezky pro chodce podél silnice II. třídy č. 324 od křižovatky ulic Poděbradská a Hradecká podél ulice Hradecké do obce Staré Hradiště. Délka nového
úseku cyklostezky se předpokládá přibližně 1,5 km. SUMF opatření 4.6.6.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS propojení pravý břeh Labe s ulicí Lonkova. Tato trasa v délce cca 250 m umožní propojit dva
sídlištní celky a to Závodu Míru a sídliště Polabiny III. (Lonkova ul.) zcela novou trasou CS. Tento novým úsek bude vhodně navazovat (trasa této CS vedena severním
směrem, s počátkem trasy cca 60 m západně od přemostění Lávky POSEIDON).

Uvažované trasování je spojeno s návrhem na výkup a směny pozemků (v agendě pozemkové komise, smluvní strana p. J. Doležal. SUMF opatření 4.6.8.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS propojení, CS u letiště na CS Starý Máteřov. Tato trasa v délce cca 400 m umožní propojit
dva současné úseky CS, které nejsou propojeny. Trasa vedena výhradně po pozemcích města Pardubice. Funkčně se jedná o pokračování nově CS v lokalitě letiště
(konec u kruhového objezdu), kdy tento úsek nenavazuje západní směrem na žádnou CS. Realizací stezky dojde k logickému propojení infrastruktury ze Starého
Máteřova a infrastruktury podél komunikace I/2. Vznikne tak ucelená část infrastruktury pro pěší a cyklisty o celkové délce 5 km.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Tato trasa v délce cca 1 200 m umožní propojit lokalitu ul. Pod Břízkami s lokalitou Pardubičky, resp. Nemošice, kdy tyto části města nejsou fakticky vůbec propojeny
vhodnými CS nebo chodníky. Trasa vedena výhradně po pozemcích města Pardubice s využitím mostu Červeňák. Návrh na projekční práce na této CS vychází ze znalosti
trasování JV obchvatu, kdy na této trase vznikají nové kruhové objezdy, což umožní, aby byl most Červeňák  využit. Funkčně se jedná o pokračování nové CS v lokalitě
letiště vybudované podél nové komunikace trasované k novému terminálu, kdy tento úsek nenavazuje západní směrem na žádnou CS. Cílem projektu je vybudování
sítě cyklistických stezek v území bývalého vojenského prostoru na pravém břehu Chrudimky s využitím některého ze stávajících mostů přes Chrudimku (buď most zvaný
„Červeňák“ v říčním kilometru 3,1 nebo vedlejší most, který je cca 300 m po proudu. Na území jako celek je vytvářena koncepce, jež by měla být podkladem pro využití
této lokality jako celku pro následný převod ze stxterních vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s přípravou
SUMP. né smlouvy budou finanční prostředky použity na dodávku a instalaci parkovacích automatů. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020

a maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí
dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení
veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží do Polabin, ul. Kpt. Bartoše - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).

Dne 26. 3. 2016 provedl oprávněný technik hlavní mostní prohlídku tohoto mostu a to včetně přilehlé lávky pro pěší a cyklisty. Dle jejích výsledků je most nutné opravit.
Na konci mostu (strana u Polabin) je potřeba opravit roztrženou klec pravého ložiska lávky pro pěší nad opěrou a vymletý násyp svahu podél pravého křídla. Je třeba
zajistit provedení diagnostiky koroze ocelové konstrukce úchytů bárek mezilehlých podpěr lávky pro pěší k železobetonovým mezilehlým podpěrám silničního mostu a
na základě těchto výsledků je třeba provést opravu nebo výměnu ocelové konstrukce. Dále je třeba provést vyčištění prostoru kolem ložisek, krajnic vozovky a vpustí
odvodňovačů a také odrezení a natření ložisek, mostního zábradlí a úchytů chráničky podél levého boku nosné konstrukce (bráno ve směru jízdy z nádraží do Polabin).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výstavba mostu M401- přes vlečku Pardubičky - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Dne 20. 12. 2018 provedl oprávněný technik hlavní mostní prohlídku tohoto mostu. Dle jejích výsledků je most ve velmi špatném stavu a oprávněný inženýr doporučuje
most uzavřít, a jelikož oprava mostu může být značně komplikovaná a nehospodárná, tak doporučuje vybudovat most nový. Mostní podpěry, křídla a čelní zdi jsou
hloubkově degradované, nacházejí se na nich stopy po zatékání, trhliny a je zde obnažená výztuž, která koroduje. Na mostních pilířích a na nosné konstrukci je dožilá
protikorozní ochrana a vyskytuje na nich hlubší koroze, kdy se na poklep odlupují části zkorodované oceli a některé prvky jsou korodované zcela. Hydroizolace mostu
buď chybí, nebo je nefunkční. Vozovka se v místech mostních závěrů rozpadá a v ploše mostu také vykazuje množství poruch. Mostní římsa na křídle K1 (levá strana při
jízdě ve směru od Fidrovi ulice) hloubkově degraduje a rozpadá se. Mostní zábradlí je také lokálně porušené s lokálním výskytem koroze. Závěrem mostní prohlídky je
bodové hodnocení stavebně technického stavu xterních vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s přípravou SUMP. né
smlouvy budou finanční prostředky použity na dodávku a instalaci parkovacích automatů. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020 a
maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí
dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení
veřejné zakázky. 

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. Položky 24. "HC Dynamo Pardubice - splátka zápůjčky" a zároveň snížení rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 327,3 tis. Položky 24. "HC Dynamo Pardubice - dohoda o změně závazku" a zároveň snížení
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 185,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - uskladnění kluziště" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Finanční prostředky na uskladnění mobilní ledové plochy v areálu Dostihového závodiště. Jedná se o jednorázovou investici na nákup skladovacích kontejnerů vč.
přestřešení prostoru mezi nimi (alternativně nákup vhodné skladovací haly) včetně vybudování zpevněných ploch (úprava plochy pro skladové kontejnery, resp. plochy
pod skladovací halou). Fakticky se jedná o jednorázový mimořádný investiční výdaj umožňující vhodné uskladnění tak, aby při opakované manipulaci s jednotlivými díly
mobilního kluziště (mantinely, plexy, systém chlazení atd.) byla frekvence manipulace pokud možno minimální, což by možnost zavážení přímo do skladové haly
umožnila.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 617,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky na dofinancování a ukončení provozu Zimního ledového parku v prvním čtvrtletí roku 2019.  Důvodem pro navýšení položky jsou mimořádné
výdaje projektu vyvolané opravami rolby včetně souvisejícího nákladu na zapůjčení náhradní rolby (eliminace dlouhodobějšího přerušení provozu).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 221,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výkupy pozemků (Eurobit)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o finanční prostředky na nákup pozemků od společnosti Eurobit Real, nezbytných pro přípravu a realizaci investiční akce Terminál B ve schválené větší variantě
dle návrhu stavby. Výkup pozemku je za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaného znalcem dne 15. 2. 2018. Nákup těchto pozemků potřebných pro

realizaci Terminálu B byl schválen Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. Z/174/2019 dne 24. 1. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Uvedená finanční částka bude řešit přípravné práce, tzn. dokumentaci územního řízení a dokumentaci pro stavení povolení pro napojení areálu nemocnice PK na most

(M117) Kyjevská. Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro samostatné napojení areálu Krajské nemocnice, popř. i jako podklad  pro přípravu v rámci
rekonstrukce mostu Kyjevská.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 497,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 7 002,2 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK

Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce místní komunikace ulice Sadová v Nemošicích v úseku od ulice Fučíkova po ulici Plemenářský podnik. Vzhledem ne
neúnosnému stavu povrchu této komunikace byla občany žijícími v této ulici podána již v roce 2017 petice. Na akci byla zpracována projektová dokumentace a probíhá
stavební řízení.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového
závodiště - kolbiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Při projednávání materiálu II. změny rozpočtu na rok 2019 v poradě vedení města vznikl požadavek na umístění kolbiště v areálu Dostihového závodiště a na zahájení
zpracování projektové dokumentace.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,8 tis. z běžných výdajů položky "WC tř. Míru - opravy a údržba objektu" na běžné výdaje položky
"WC tř. Míru - pronájem objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení schváleného rozpočtu ve výši 145,0 tis. Kč o inflační koeficient (2,1%) předchozího roku, rozdíl činí Kč 0,80 tis. Město za účelem provozování veřejného WC
hradí platbu pronajímateli za nájem prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 4923 v k. ú. ul. Tř. Míru. Platba za nájem je
za období od 01. 1. do 13. 9. 2019, nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou a pronajímatel ve smyslu uzavřené nájemní smlouvy navýšil platbu za nájem o inflační
koeficient.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba
za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení schváleného rozpočtu ve výši Kč 3 055,0 tis. o inflační koeficient (2,1%) předchozího roku, rozdíl činí Kč 60,0 tis. Jedná se o platbu za dostupnost, kterou
město hradí provozovateli areálu Skateparku ve smyslu uzavřené koncesní smlouvy ze dne 29. 8. 2017 a tato platba dle smlouvy podléhá navýšení o inflační koeficient.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o výdaje nad rámec běžných oprav a údržby. Schody hlediště jsou ve velmi špatném technickém stavu, hrozí nebezpečí úrazu. Sprchy v šatnách je nutno
opravit z hygienických důvodů - zatéká pod podlahovou krytinu, ve sprchách se tvoří plíseň. Dále jsou potřebné lokální opravy podlahové krytiny v posilovně a
rehabilitaci.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer MO VIII - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Ministerstvo vnitra ČR má vyhlášený dotační program na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH (dále jen JSDH) obcí pro rok 2019 (podrobně viz

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx). V rámci tohoto programu je nabízena JSDH možnost pořízení dopravního
automobilu vč. příslušenství. Dotace může činit 70% způsobilých nákladů max. však 450 tis. Kč. Toto omezení výše dotace tak umožňuje pořízení automobilu do výše
643 tis. Kč  způsobilých nákladů. Vzhledem k tomu, že tržní cena automobilů příslušné výbavy (stanovené výzvou) se pohybuje na hranici cca 1 mil. Kč, jsou jednotlivé
kraje prostřednictvím svých rozpočtů ochotni dofinancovávat část nákladů formou individuálních dotací. V rámci Pardubického kraje je očekáváno opětné
dofinancování ve výši cca 300 tis. Kč, nicméně konečné rozhodnutí o vyhlášení parametrů výzvy bude příslušet zastupitelstvu jednotlivých krajů. Koncepce financování
tak vychází z předpokládaných parametrů pro rok 2019 s vazbou na zkušenost roku 2018. Žádost na Pardubický kraj bude možné podat až na přelomu roku 2018/2019,
kdy již by měl být znám výsledek podpory/nepodpory z Ministerstva vnitra ČR.

JSDH Pardubice VIII Hostovice má zájem pořídit jeden automobil dle specifik výzvy ve výši 1,05 mil. Kč, přičemž předpokládá financování z dotace MV ČR ve výši 450 tis.

Kč a z dotace Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč. Vlastní podíl města by tak měl činit 300 tis. Kč. V případě nepřidělení dotace z MV ČR a Pardubického kraje bude
dotační podíl nahrazen vlastními zdroji z rozpočtu městského obvodu Pardubice VIII Hostovice. Zařazení finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2019 bylo
schváleno usnesením Z/2730/2018 ze dne 21. 6. 2018.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer MO I - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - transfer MO I" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Ministerstvo vnitra ČR má vyhlášený dotační program na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH (dále jen JSDH) obcí pro rok 2019 (podrobně viz

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx). V rámci tohoto programu je nabízena JSDH možnost pořízení dopravního
automobilu vč. příslušenství. Dotace může činit 70% způsobilých nákladů max. však 450 tis. Kč. Toto omezení výše dotace tak umožňuje pořízení automobilu do výše
643 tis. Kč  způsobilých nákladů. Vzhledem k tomu, že tržní cena automobilů příslušné výbavy (stanovené výzvou) se pohybuje na hranici cca 1 mil. Kč, jsou jednotlivé
kraje prostřednictvím svých rozpočtů ochotni dofinancovávat část nákladů formou individuálních dotací. V rámci Pardubického kraje je očekáváno opětné
dofinancování ve výši cca 300 tis. Kč, nicméně konečné rozhodnutí o vyhlášení parametrů výzvy bude příslušet zastupitelstvu jednotlivých krajů. Koncepce financování
tak vychází z předpokládaných parametrů pro rok 2019 s vazbou na zkušenost roku 2018. Žádost na Pardubický kraj bude možné podat až na přelomu roku 2018/2019,
kdy již by měl být znám výsledek podpory/nepodpory z Ministerstva vnitra ČR.
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JSDH Pardubice I má zájem pořídit jeden automobil dle specifik výzvy ve výši 1 mil. Kč, přičemž předpokládá financování z dotace MV ČR ve výši 450 tis. Kč a z dotace
Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč. Vlastní podíl města by tak měl činit 250 tis. Kč. V případě nepřiznání dotace nebude akce realizována.

Podání žádosti o dotaci bylo projednáno a doporučeno Komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 29. 1. 2018. Zařazení finančních prostředků do rozpočtu města
na rok 2019 bylo schváleno usnesením č. Z/2728/2018 ze dne 21. 6. 2018.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer MO VII - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - transfer MO VII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Ministerstvo vnitra ČR má vyhlášený dotační program na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH (dále jen JSDH) obcí pro rok 2019 (podrobně viz

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx). V rámci tohoto programu je nabízena JSDH možnost pořízení dopravního 
JSDH Pardubice VII (Rosice nad Labem) má zájem pořídit jeden automobil dle specifik výzvy ve výši 1 mil. Kč, přičemž předpokládá financování z dotace MV ČR ve výši

450 tis. Kč a z dotace Pardubického kraje ve výši 250 tis. Kč. Vlastní podíl města by tak měl činit 300 tis. Kč. V případě nepřiznání dotace nebude akce realizována. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 216,8 tis. z položky 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická" na
položku "12. Transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická".
Finanční prostředky z rozpočtu městského obvodu II - Polabiny na dofinancování investiční akce - Regenerace panelového sídliště Polabiny - Stavbařů, Rosická. Jedná se
o dokončení realizace dle SOD - v roce 2018 čerpání vlastních zdrojů MmP 5 mil. Kč, v r roce 2019 bude stavba dofinancována transferem z MO II. Jedná se o 

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná výše dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II - předfinancování dotace" (správce 711 -

Odbor majetku a investic).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekt Regenerace panelového sídliště Polabiny - XIV. soubor - ul. Lidická, Ležáků a Partyzánů. Součástí projektu je zvýšení bezpečnosti
přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ a MŠ, navýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce vozovek a chodníků, přístřešky na kontejnery, prvky dopravního zklidňování,
sanace veřejného osvětlení. Je předpoklad podání žádosti o státní dotaci z programu Regenerace sídlišť - úprava veřejných prostranství. Výzva Státního fondu rozvoje
bydlení bude vyhlášena v dubnu 2019 a je možné získat dotaci až do výše Kč 6 000,0 tis. Projektová dokumentace je zpracována MO. Stavební povolení je pravomocné.
Předpokládané náklady na realizaci akce jsou ve výši Kč 12 300,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku
"Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstkyně Ing. Heleny Dvořáčkové" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesunuté finanční prostředky na položku "Dary" budou použity na nákup věcných darů do tomboly Reprezentačního plesu města Pardubic. Ples pořádá  Statutární
město  Pardubice v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích dne 2. března 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Dary" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

Finanční prostředky budou využity na nákup cen pro vítězná družstva soutěže "Právo pro každý den". Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a víceletých
gymnázií. 14. městské kolo soutěže se bude konat v březnu 2019 v DDM Delta. Vítězné družstvo bude reprezentovat Pardubice v krajském kole.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 545,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na běžné výdaje položky "Areál
Dostihového závodiště - oprava tribuny B - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Na základě provedeného stavebně technického průzkumy tribuny B na dostihovém závodišti byl zjištěn a konstatován havarijní stav některých stavebních konstrukcí a
zatékání do konstrukcí vlivem degradace izolace. Dále dochází k poškozování stavebních konstrukcí vlivem zatékání ze střešních a podlahových svodů. Ve stavebně
technickém průzkumu je uvedeno a požadováno okamžité řešení sanace poškozených stavebních konstrukcí tribuny B.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zajištění opravy havarijního stavu střechy. Na základě neuspokojivého stavu stávající střešní konstrukce na nástavbě objektu domova pro

seniory U Kostelíčka byl v únoru 2019 vypracován odborný posudek, ve kterém se konstatuje havarijní stav střešního pláště. Zároveň je zde navržen doporučený rozsah.

28.03.2019 103 Z/404/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63 226,0 tis. z položky "Rezerva rozpočtu - investiční - odborné učebny ZŠ" na položku "Rezerva
rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MAS Dukla - Dukla sportovní - PD" na kapitálové výdaje
položky "MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků na odkup garáží v areálu atletického stadionu Dukla v souvislosti s projektem Dukla sportovní.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Beta
(Štolbova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním výtvarných dílen pro seniory pořádaných DDM Beta.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa
(Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory pořádaných DDM Alfa.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. v rámci položky "ČSoL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" z kapitálových transferů na
běžné transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční krytí položky ve výši Kč 5 000,0 tis. bylo schváleno na jednání zastupitelstva dne 21. 2. 2019 v rámci schvalování rozpočtových opatření usnesením č.
Z/332/2019. Žadatel Československá obec legionářská z. s., podle zpracované projektové dokumentace bude část prací na rekonstrukci Larishovy vily realizovat jako
opravy. Částka ve výši Kč 1 200,0 tis. bude čerpána na stavební práce na věžičce Larishovy vily - dokončení opravy a následné zprovoznění.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové
transfery položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky - spoluúčast zřizovatele na pořízení nové škrabky do školní kuchyně, která je nepostradatelná. Stávající škrabka byla kontrolou krajské hygienické
stanice shledána jako nevyhovující a zdraví ohrožující.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 139,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové
transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Finanční prostředky na pořízení keramické pece do keramické dílny, se kterou nebylo v projektové dokumentaci projektu ITI - výstavba odborných učeben počítáno.
Finanční prostředky budou použity na nákup a zapojení keramické pece.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -

Odbor školství kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na poskytnutí peněžních darů oceněným pedagogům pardubických škol, které se uskuteční dne 5. 4. 2019 ve Východočeském divadle Pardubice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na
běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s organizačním a technickým zajištěním akce Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení za rok 2018 pořádaného ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů. V částce je zahrnut pronájem prostor ve výši Kč 70,0 tis. a Kč 2,0 tis. za
zprostředkování služeb moderátora.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 65,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" na běžné transfery
položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na náhrady mzdy v době nemoci v rámci dotací: Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 5,0 tis., Sociální právní ochrana
dětí ve výši Kč 45,0 tis., Výkon sociální práce ve výši Kč 5,0 tis., PPK - Komunitní klub v ul. Češkova ve výši Kč 5,0 tis. a Pilotní ověření systému sociálního bydlení ve výši

Kč 5,0 tis.

Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 680,0 tis. z běžných transferů položky "Komorní filharmonie - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Koncem roku 2018 měla Komorní filharmonie absolvovat zahraniční zájezd do Kuvajtu. Z technických důvodů na straně pořadatele byl zájezd realizován až v lednu
2019. Tím byl příjem z tohoto zájezdu až příjmem roku 2019. Statutární město Pardubice v rámci X. změny rozpočtu na rok 2018 schválilo navýšení provozního
příspěvku KFP o částku Kč 680,0 tis., který sloužil k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady v roce 2018. Koncert byl realizován v roce 2019 a
tím se naplnila příjmová strana rozpočtu organizace, a provozní překlenovací příspěvek bude vrácen zpět do rozpočtu MmP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s plněním podmínky udržitelnosti projektu "Školní zahrady v přírodním stylu" na jednotlivých mateřských školách.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na náklady související s rekonstrukcí odborných učeben na ZŠ. V současné době se dokončuje na základní škole rekonstrukce učeben. V rámci prací
nebylo počítáno se sestavením obráběcích strojů a zaučením obsluhy.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V rámci pokračující spolupráce (od roku 2016) mezi Základní školou Benešovo náměstí a školou ve švédském Linkopingu navštíví naši ZŠ dva pedagogové ze Švédska.
Finanční prostředky na náklady s ubytováním hostů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,6 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"DDM Alfa a KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu v KD Hronovická na akci školení pro ředitele/ředitelky k zápisu do ZŠ a MŠ.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na náklady spojené s dodávkou a montáží vysílače k zabezpečení MŠ K Polabinám s napojením na pult centrální ochrany Městské policie.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V současné době je řešen nárůst počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Pardubicích. Kapacita mateřské školy při ZŠ A. Krause je nedostatečná. Po souhlasu
se zvýšením kapacity MŠ bude od 1. 9. 2019 otevřena nová třída. Uvedené finanční prostředky jsou určeny na úpravu místnosti a vybavení nové třídy (lehátka, ložní
prádlo, stoly a židle, skříňky do šatny a třídy, koberce, výmalba, apod.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,3 tis. položka 12. "Transfer z MO III - DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky určené na úhradu nákladů ve výši 6 250,0 Kč spojených s využitím DDM Dubina na Masopust pořádaný pro MO III - Studánka, který se konal dne 9.
2.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 325,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemků od Lesy ČR před a za mostem Červeňák k původně plánované realizaci investiční akce města "Propojka ul. Pod
Břízkami - Kyjevská". Odkup pozemků byl doporučen v KPR a RmP dne 18. 2. 2019. V ZmP bude projednáván dne 28. 3. 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 570,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na běžnou údržbu zeleně na Dostihovém závodišti (sečení travnatých ploch, vč. přisetí a pískování), kterou bude zajišťovat město Pardubice
prostřednictvím Služeb města Pardubic a.s.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 107,0 tis. položka 222. "FV minulých let - Program podpory sportu" na běžné transfery položky
"Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o vratku nevyčerpané individuální dotace poskytnuté v roce 2018 Rozvojovému fondu Pardubice a.s. z Programu podpory sportu na uspořádání dnů sálových
sportů v ČSOB Pojišťovna aréně. Finanční prostředky byly na účet města připsány dne 17. 1. 2019.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 128,0 tis. položka 23. "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti" na běžné výdaje
položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Náhrada škody, která byla způsobena firmou Systema audit, a.s. při zpracování mzdového účetnictví v bývalé příspěvkové organizaci města Kulturní centrum Pardubice
v období 2015/2016. Jedná se o neoprávněně vyplacené odstupné bývalé ředitelce příspěvkové organizace. Firma své pochybení uznala a finanční prostředky zaslala na
bankovní účet Magistrátu města Pardubic.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "DDM Beta (Štolbova) -
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Dofinancování 4 dílen pro seniory včetně materiálu, které DDM Beta pro seniory realizovala v období září až prosinec 2018.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 168,4 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Pardubické adventní trhy"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Finanční prostředky byly na základě Koncesní smlouvy č. D/00802/18 uhrazeny v únoru 2019 za realizaci Pardubických adventních trhů.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 609,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 58,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 188,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 204,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 339,5 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 69,2 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory sportu
- Sportovní park Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10,6 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory sportu
- Síň slávy pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5,9 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory sportu -

Pardubice na bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. v rámci položky "Odměny a dary za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář
tajemníka) z běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Změna účtování odměn za práci v komisích a výborech u ostatních činných členů. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 90,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - příkazní
smlouva" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 320,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zimní ledový park -

provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky v roce 2018 nebyly čerpány a náklady na provoz mobilního kluziště budou hrazeny v roce 2019. Příkazní smlouva v částce Kč 90,0 tis. včetně DPH je
nárokována Dostihovým spolkem a.s. v roce 2019.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 688,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 687,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 751,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 647,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko (Grusova) - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů mateřských škol. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 165,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 665,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 489,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 209,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 930,7 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 202,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů základních škol a DDM. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 938,1 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - příspěvek na dojíždějící žáky" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Finanční příspěvek jednotlivých obcí na žáky dojíždějící do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice z okolních obcí (Barchov ve výši 39 600,- Kč, Čepí
ve výši 99 000,- Kč, Němčice ve výši 103 950,- Kč, Spojil ve výši 106 425,- Kč, Srch ve výši 294 525,- Kč, Srnojedy ve výši 165 825,- Kč, Staré Jesenčany ve výši 128 700,-
Kč). Celkem bylo od obcí vybráno 1 945 350,- Kč. Obce Dubany, Ostřešany, Ráby, Staré Hradiště a Stéblová uhradily částku v celkové výši 1 007 325,- Kč ve druhé
polovině roku 2018.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 864,0 tis. z položky 23. "Předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na
položku 411. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče".
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - Krajské pobočky Pardubice v souladu s §47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí byl přiznán
statutárnímu městu Pardubice státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2019 ve výši Kč 864,0 tis.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí čj. 74258/19/PA byl tento příspěvek snížen o Kč 44,0 tis. na základě ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky ve výši Kč
44,0 tis. byly zaslány ÚP dle 5. 3. 2019. 

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 136,0 tis. položka 23. Předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 754,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" na
položku 411. "Dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení".
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
zaměstnanost na projekt "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích".
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 786,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Řízení Strategie integrované územní investice" na
položku 411. "Dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice". 
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla na základě monitorovací zprávy statutárnímu městu Pardubice zaslána další část finančních prostředků na
víceletý projekt "Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II".
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 555,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Zprostředkující subjekt Integrované územní
investice" na položku 411. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice". 
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Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla na základě monitorovací zprávy statutárnímu městu Pardubice zaslána další část finančních prostředků na
víceletý projekt "Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II".
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 147,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku 411. "Dotace 
MŠMT - MAP rozvoje vzdělávání II".
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla na základě monitorovací zprávy statutárnímu městu Pardubice zaslána část finančních
prostředků na víceletý projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 389,5 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 181,7 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj - žádosti o platbu byla statutárnímu městu Pardubice zaslána dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce
odborných učeben na Základní škole Studánka".
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 126,0 tis. z běžných výdajů položky "Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) na běžné výdaje položky "Areál Kasárna TGM - odstavná plocha pro parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 528,0 tis. z běžných výdajů položky "Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) na kapitálové výdaje položky "Areál Kasárna TGM - odstavná plocha pro parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 485,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Areál Kasárna TGM - odstavná plocha pro parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na úpravu odstavné plochy pro parkování v areálu bývalých kasáren TGM - vyčištění plochy, vodorovné dopravní značení, veřejné osvětlení,
oplocení v délce cca 550m plotu, včetně 2x brána 6m a 3x branka.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 197,1 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň
snížení příjmové části rozpočtu položka 411. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer na MO I - Střed" ve stejné výši.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9,4 tis. položka 421. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň snížení
příjmové části rozpočtu položka 421. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer na MO I - Střed" ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na
realizaci projektu "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích. Garantem realizace projektu je Městský obvod I - Střed.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60 000,0 tis. z položky 1381 "Daň z hazardních her" na položku 1385 "Dílčí daň z technických her".

Na základě úpravy rozpočtové skladby a zákona č. 187/20116 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, bude položka "Daň z hazardních her"
rozdělena. Na položku "Daň z hazardních her" budou účtovány ostatní dílčí daně z loterií, kursových sázek, totalizátorových her, bing, tombol a z turnajů malého
rozsahu. Na položku "Dílčí daň z technických her" je zařazena pouze dílčí daň z technických her.  
Zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši Kč 2 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - 
realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu vlastních zdrojů 16,5 mil. na potřebnou výši 19,1 mil. ve vazbě na čerpání dotace v rámci ITI. K navýšení rozpočtu dochází
vlivem růstu cen na stavebním trhu. Projekt řeší úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Součástí stavebních úprav je řešení
bezbariérového přístupu do předmětných učeben v souladu s požadavky objednatele při dodržení vyhlášky o bezbariérovosti. Součástí projektu je rovněž přístavba
výtahu splňující požadavky vyhlášky.

Zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši Kč 2 400,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné
učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu vlastních zdrojů 11,5 mil. na
potřebnou výši 13,9 mil. ve vazbě na čerpání dotace v rámci ITI. K navýšení rozpočtu dochází vlivem růstu cen na stavebním trhu. Projekt řeší úpravy objektu spočívající
ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Součástí stavebních úprav je řešení bezbariérového přístupu do předmětných učeben v souladu s požadavky
objednatele při dodržení vyhlášky o bezbariérovosti. Součástí projektu je rovněž přístavba výtahu splňující požadavky vyhlášky.
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Zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši Kč 12 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné
učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu vlastních zdrojů 21,5 mil. na potřebnou výši 34,1 mil. ve vazbě na čerpání dotace v rámci ITI. K navýšení rozpočtu dochází
vlivem upřesnění rozsahu objektu "konektivita", která je nedílnou součástí projektu. Projekt řeší úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách vybraných
odborných učeben. Součástí stavebních úprav je řešení bezbariérového přístupu do předmětných učeben v souladu s požadavky objednatele při dodržení vyhlášky o

bezbariérovosti. Součástí projektu je rovněž přístavba výtahu splňující požadavky vyhlášky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky
"Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Finanční prostředky na prezentaci projektu Centrální polytechnické dílny - tisk bulletinu, bannery prezentující projekt CPD a GAMPA a publicita spojená s projektem.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky
"Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky na prezentaci projektu Zámeček spojené s publicitou projektu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o  finanční prostředky pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci na základě předloženého položkového rozpočtu investičních nákladů stavby. Stavba řeší
návrh rekonstrukce místní komunikace Dělnická včetně zálivů BUS a chodníků v rozsahu od ul. Průmyslová po ul. Holandská. Součástí je také rekonstrukce místní
komunikace části ul. K Silu a to v rozsahu od ul. Průmyslová po ul. Dělnická, část ul. tvoří komunikace a část je tvořena stezkou pro chodce a cyklisty. Součástí stavby je i

rekonstrukce veřejného osvětlení. Kompletní rekonstrukce se týká jak krytových vrstev, tak i podkladních vrstev. Rekonstrukce je v dimenzích stávajících komunikací i
chodníků - výškových, směrových i šířkových. Kryt komunikace a stezky bude živičný, kryt chodníků bude ze zámkové dlažby a kryt zálivů bude z dlažební kostky žulové.
Rekonstrukce VO bude v nové trase a to z důvodu dodržení ochranného pásma nadzemního vedení ČEZ. Do stavby chodníků a zastávek budou zabudovány prvky
umožňující užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. Předpokládá se dotace od Czechinvestu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení schválených finančních prostředků pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci (R2019 ve výši 20 mil. + R2020 ve výši 30 mil.) na potřebnou výši

65 mil. na základě předloženého položkového rozpočtu investičních nákladů stavby. Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Řeší propojení mezi
administrativním a obchodním centrem Poseidon na levém/ jižním břehu a stávajícím sídlištěm Polabiny na pravém/severním břehu v návaznosti na regionální
biocentrum Polabiny. Na levém břehu bude lávka zapuštěna do již stavebně připravené konstrukce realizované v rámci dřívější stavby a bude navazovat na stávající
stezku podél komplexu Poseidon provedenou ze zámkové dlažby. Na pravém břehu bude lávka navazovat na stávající stezku s asfaltobetonovým povrchem vedoucí po
koruně protipovodňové hráze podél řeky Labe. Navrhovaná stavba je komplexně řešena pro bezbariérový přístup z obou břehů Labe včetně nábřeží Závodu Míru.  V
rámci projektové dokumentace budou řešeny rovněž související investice - veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy a přeložky inženýrských sítí. Důležité z hlediska
plnění kritérií ITI.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na kapitálové výdaje položky "Stavební
investice" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení na služebně MP v ul. Chrudimská 2648.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru oceněnému pedagogu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru oceněnému sociálnímu pracovníkovi.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Sokolovská 2721 - stavební úpravy mansard a stříšky".

Finanční prostředky na opravy mansard, do kterých zatéká a stříšky nad vstupem do domu. Při realizaci bude mimo jiné provedena výměna šindelů za plech a stříšky.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje
položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády - PD". 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu lehkého obvodového pláště objektu bytového domu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Bělehradská 513 - sanace lodžií".

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na řešení havarijního stavu lodžií a jejich zasklení. Lodžie vykazují vážné statické narušení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Mladých 181 - 184 - sanace a zateplení střešního pláště".

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na sanaci střechy, která je v havarijním stavu. Do střechy zatéká a dochází k průsakům vody do bytů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Varšavská 213 - 214 - výměna dvou výtahů". 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci dvou výtahů. Z inspekčních prohlídek vyplynulo, že výtahy vykazují závady.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace".
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu elektroinstalace ve společných prostorách domu a dodávku nouzového osvětlení. Stávající
rozvody jsou z hliníku a na hranici životnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu" z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 520,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče" z kapitálových výdajů na
běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu" z kapitálových
výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,6 tis. v rámci položky "Program podpory sportu - Síň slávy pardubického sportu" z běžných
transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 tis. v rámci položky "Program podpory sportu - Pardubice na bruslích" z běžných transferů na
běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu" na kapitálové výdaje
"BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - E. Košťála 993 - Oprava střechy krytu CO" na
kapitálové výdaje "BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 315,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
"BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů".
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Finanční prostředky na výměnu dvou výtahů v bytovém domě, jejichž technický stav je neuspokojivý. Jedná se o výměnu výtahových kabin obou osobních výtahů TOV
320/80, které jsou poškozeny vandaly - zejména důležitý bezpečnostní prvek ochrany cestujících - kabinové dveře, které byly již několikrát dílensky opravovány, dále
jsou poškozena svítidla, ovládací prvky (tlačítka) a interiér kabiny. Bude provedeno odstranění vysokých rizik a to doplnění přepážky v celé výšce zdvihu, doplnění
spínače v šachtě, upravení otvorů v podlaze strojovny a nátěr šachetních dveří. Předpokládaná cena je ve výši Kč 990,0 tis.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 587,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 558,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů základních a mateřských škol. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem podle vyhlášky č. 36/2015 Sb.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 420,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Studánecký les - III. etapa" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Dotace MZe - Studánecký les - III. etapa - dotace".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 180,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III.
etapa - vlastní zdroje". 
Jedná se o provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1,5 km a výstavby propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa. Dotčené území lesa je
v severní části ohraničeno stávající lesní cestou Spojilská a konec úpravy je u stávající hájovny. Žádost o dotaci byla podána v roce 2018 do 6. kola výzvy Programu
rozvoje venkova a žádost byla úspěšná. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu nedoložení povinných příloh k podpisu smlouvy. Žádost o dotaci
bude znovu podána v roce 2019. Výše dotace je 100 % uznatelných nákladů.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III.
etapa - ostatní náklady" 
V rámci ostatních nákladů bude řešen technický a autorský dozor a případné doplnění projektové dokumentace k provedení stavby na základě aktuálních podmínek
dotačního programu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 34,0 tis. na běžné výdaje položky "Multikulturní centrum -

provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Finanční prostředky budou využity na fotbalový turnaj, který se bude konat dne 22. 6. 2019. Z finančních prostředků budou hrazeni rozhodčí, pronájem areálu Pamako,
ceny pro vítěze - 3 družstva a dresy pro potřeby multikulturního centra.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč  1 103,6 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika".

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč  503,7 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika".

V roce 2018 byla na základě objednávky č. D/01159/18 (RmP ze dne 26. 11. 2018, R/30/2018) započata "Dodávka a implementace infrastruktury pro virtuální
deteskopy včetně softwarových licencí" v celkové výši 10 693 653,- Kč. V roce 2018 bylo uhrazeno 9 086 434,- Kč. Celá dodávka má být ukončena a dofakturována v

období 3-4/2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z běžných transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" na kapitálové
transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Rozdělení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, který je poskytován v celkové výši Kč 3 776,0 tis. V roce 2019 se plánuje uvedený finanční
příspěvek použít na pořízení investic ve výši Kč 650,0 tis. a provozní činnost ve výši Kč 3 126,0 tis. Výše uvedený přesun finančních prostředků vyplývá z požadavku
Hasičského záchranného sboru ze dne 8. 2. 2019.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zelená brána - provoz".
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Finanční prostředky schválené v rozpočtu na rok 2019 byly z velké části použity na opravu schodiště ve věži Zelené brány. Jednalo se o prioritní výdaj, opravu schodiště
bylo nutné provést před otevřením Zelené brány pro veřejnost. Navýšení finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. je  určené na  údržbu hodin a provádění revizí, které
jsou hrazeny pravidelně každý rok. Zbývajících požadovaných Kč 100,0 tis. bude použito na opravu stávajícího požárního systému, závada byla zjištěna pravidelnou
revizí. Jedná se o havarijní stav.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD" z kapitálových výdajů
na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 455,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové
výdaje položky "Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova - Nemošická".
Finanční prostředky na krytí vícenákladů vzniklých při realizaci stavby, které budou řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Při provádění výkopových prací v
místě stavby bylo zajištěno uložení trasy plynovodu a přípojek NTL v hloubce cca 500 - 700 mm. Z důvodu zajištění dostatečné ochrany uloženého plynovodu je nutné
provedení změny úpravy konstrukčních vrstev. Smluvní termín ukončení realizace akce je do 15. 5. 2019. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné
výdaje položky "Revitalizace zahrad u škol na MO III - následná péče". 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,3 tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na 
běžné transfery položky "DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu a zajištěním služeb na akci Nejúspěšnější sportovec Pardubicka 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 450,0 tis. v rámci položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" z kapitálových
výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků z kapitálových na běžné výdaje z důvodu, že akce "Studie Doubravický les, Studie Staročernský les, Metodika umisťování zeleně ve
zpevněných plochách, Dopravní studie a Vyhledávací studie pro nájemní bydlení, jejichž zpracování bylo schváleno ve schváleném rozpočtu na rok 2019, budou
neinvestičními výdaji.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "CS Černá za Bory -

Žižín".
Finanční prostředky na zajištění geometrických plánu pro zřízení věcných břemen dotčených pozemků v souvislosti s výstavbou a provozem cyklistické stezky Černá za
Bory - Žižín. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba školských zařízení" na běžné výdaje položky
"ZŠ A. Krause - vznik nové třídy MŠ" 

Finanční prostředky na zřízení nové třídy MŠ. Z důvodu nedostatečné kapacity míst pro handicapované děti bude v objektu zřízení speciální třída mateřské školy. Budou
provedeny opravy dvou místností v přízemí budovy. Do jedné místnosti bude přestěhována stávající třída MŠ, která je v současné době umístěna v prvním patře a do
druhé místnosti bude umístěna nově vzniklá třída. V obor třídách budou provedeny opravy podlah a výměna podlahových krytin.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba školských zařízení" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ A. Krause - úprava sociálního zařízení".
Finanční prostředky na úpravu stávajícího sociálního zařízení spočívající v osazení směšovacího zařízení, výměnu zařizovacích předmětů a souvisejících stavebních úprav
z důvodu vzniku nové třídy MŠ.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 350,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců" na položku 411.

"Dotace MV - Podpora integrace cizinců".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,2 tis. položka 411. "Dotace MV - Podpora integrace cizinců" a zároveň navýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace". 
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 z programu na
projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2019". Celková dotace činí 1 390 176,- Kč.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 84,7 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců -

dotace".
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9,4 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců -

vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na zajištění divadelního představení "Až na věky" u příležitosti ocenění nejlepších sociálních pracovníků, které se uskutečnilo ve Východočeském
divadle Pardubice dne 19. 3. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. v rámci položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních
věcí) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční dar ve výši Kč 5,0 tis. / osoba pro oceněné sociální pracovníky.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 400,0 tis. na běžné výdaje položky " Budova U Divadla 828 -

výměna výtahu".

Finanční prostředky na výměnu výtahu v budově MmP U Divadla 828 dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o výtah z roku 2002, často poruchový a
opravovaný, jehož častá nefunkčnost přináší diskomfort pro návštěvníky úřadu, ve kterém sídlí odbor sociálních věcí, a to především pro imobilní a matky s kočárky.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 730,4 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání -
vratky transferů minulých let - dotace 2018". 

Finanční vypořádání transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů v roce 2018. Jedná se o finanční prostředky ve výši 5.850,- Kč - vratka finančních prostředků projektu
"JSDH Hostovice - velkokapacitní cisterna", finanční prostředky ve výši 1.170.933,34 Kč vratka nevyčerpaných finančních prostředků agendy Sociálně-právní ochrany
dětí v roce 2018 a vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 553.461,95 Kč projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2018.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 48,0 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání -
vratky transferů minulých let - dotace 2018".

Finanční vypořádání transferu poskytnutého z rozpočtu Pk na projekt "Podpora výstavby a rozvoje dětského dopravního hřiště" ve výši 47 964,- Kč.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 168,0 tis. na běžné výdaje položky "Provoz MmP".

Finanční prostředky na zakoupení 8 jízdních kol v hodnotě 63,2 tis. Kč pro spuštění systému sdílených kol pro pracovní cesty zaměstnanců MmP (1. etapa), servis těchto
kol, následné rozšíření systému (pořízení skříněk na správu el. klíčů pro další budovy magistrátu, pořízení dalších kol – po vyhodnocení 1. etapy).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2 500,0 tis. na běžné výdaje položky "Budova PN1 - repase
oken". 
Finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč budou použity na dokončení repase oken budovy radnice Pernštýnské náměstí 1. Jedná se o cca 100 oken na vnějším plášti
budovy radnice, jejichž oprava nebyla součástí projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. V rámci rekonstrukce budovy radnice proběhla výměna oken směrem 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zamykací systém
budov MmP".
Finanční prostředky ve výši 1.800 tis. Kč budou použity na zpracování projektu a případně zahájení realizace nového zamykacího systému budov MmP (přesnou cenu
projektu aktuálně nelze odhadnout, nabízí se více možných variant řešení; půjde o systém nejen zamykací, ale i bezpečnostní pro všech 8 objektů MmP; v případě, že
uvedená částka nebude vyčerpána na zpracování projektu, bude zbývající část použita na zahájení fyzické realizace). Stávající zamykací systém budov je  z roku 1992 a
1993, je značně zastaralý, fyzicky opotřebený a je třeba se přizpůsobit novým bezpečnostním standardům a možnostem. Z těchto důvodů je třeba naplánovat a zvolit
nový zamykací systém, který by sjednotil způsob zamykání u všech budov MmP, a to na nové technické úrovni, která  umožňuje i  další uživatelská využití (kontrolu
vstupů a pohybů osob v objektu apod.).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Výstavba, provoz a údržba
JSVV".

Finanční prostředky na výměnu záložních akumulátorů koncových prvků jednotného systému výstražného varování obyvatelstva DOMINO II. Celkem bude vyměněno
210 + 8 ks, původní předpoklad byl 135 +8 ks.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 272,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory v

sociální a zdravotní oblasti". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 115,6 tis. na běžné transfery položky "Program prevence
kriminality". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 83,0 tis. na běžné výdaje položky "Obecní pohřby".

Finanční prostředky na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 5 151,0 tis. na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla
sportovní". 
Náklady na PD pro UR, DSP a DPS. Dle usnesení ZM/463/2015 ze dne 15. 10. 2015 a návazně na základě ukončeného jednacího řízení bez uveřejnění s vítězným
uchazečem – společností Studený architekti, s.r.o. V rozpočtu na rok roce 2017 pokryta souhrnná položka ve výši 12 mil. Kč s postupným čerpáním v letech 2018-2021.
Pro rok 2019 bude dle SOD čerpána částka takto: 

e) dodání dokumentace pro stavební povolení 70% po dodání 1.700.300 bez DPH, 2.057.363 s DPH, 30% po nabytí právní moci SP 728.700 bez DPH, 881.727 s DPH,

f)  inženýrská činnost pro zajištění SP po nabytí právní moci SP 80.000 bez DPH, 96800 s DPH
g) dodání dokumentace provádění stavby vč. Výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu řádně odsouhlasené objednavatelem 70% po dodání 2.286.200 bez
DPH, 2.766.302 s DPH, 30% po odsouhlasení ze strany objednavatelem 979.800 bez DPH, 1.185.558 s DPH,
k) projekt interiéru, po ukončení výběru dodavatele interiéru 175.000 bez DPH, 211.750 s DPH, inženýrská činnost 500.000,-, mzdy projektovému týmu 140.000,-,

odměny projektovému týmu 421.000,-. 

3.127.850 rezervovaný příkon přeložka 3.127.850,- smlouva s ČEZ přeložka trafostanice zbývajících 50% 784.000,-. Do rozpočtu roku 2019 tedy požadujeme alokovat
částku 12.172.350 Kč a z roku 2018 požadujeme převést nevyčerpané částky z roku 2018 do roku 2019 (v současné době částku 5.151.000 Kč).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "MAS Dukla - Dukla
sportovní". 
Finanční prostředky na náklady spojené s výplatou mezd na základě výkazu práce odborným garantům k projektu Dukla sportovní.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky týkající se přípravných prací projektu - pronájem konferenčních místností, prezentace projektu "Dukla sportovní", tisk bulletinu, nákup externích
služeb, apod.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 380,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální
polytechnické dílny a Gampa".
Finanční prostředky v rozsahu očekávané hodnoty PD pro všechny stupně (ÚR, DSP, DPS).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 283,6 tis. na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP

vč. OON (+DDH)".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 272,2 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní
pojištění MP (+DDH). 
Finanční prostředky budou využity na pokrytí mzdových nákladů v souvislosti s nástupy nových zaměstnanců MP.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 909,4 tis. na kapitálové výdaje položky "Digitalizace
městského kamerového systému".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 290,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový
systém - rozšiřování".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 535,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky a chodníku ul. Husova". Finanční prostředky na opravu cyklostezky a chodníku v ul. Husova. Předběžná cena je ve výši 2 535 555,- Kč, termín
ukončení do 30. 9. 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 614,8 tis. z běžných výdajů položky "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Oprava
cyklostezky od mostu Kpt. Bartoše k I/37".
Finanční prostředky na opravu cyklostezky na pravém břehu Labe v úseku od mostu Kpt. Bartoše po silnici I/37. Předběžná cena je ve výši 1 614 770,- Kč, termín
ukončení do 30. 9. 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 742,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice".

Jedná se o finanční prostředky na - nákup 2 ks skříněk na elektronické klíče ve výši 100 tis. Kč (jedná se o 2 skříňky na správu elektronických klíčů v rámci systému
sdílených kol pro pracovní cesty zaměstnanců MmP, skříňky budou umístěny na budově Štrossova 44 a U Divadla 828; vzhledem k ceně skříňky nad 40 tis. Kč není
možno hradit z položky Provoz MmP), - přepážky na odbor správních agend ve výši 42 tis. Kč (jedná se o výměnu přepážky na odboru správních agend - evidenci
obyvatel, důvodem zřízení přepážky je zabezpečení lepšího komfortu pro občany, možnost sezení pro starší nebo imobilní klienty, vzhledem k ceně přepážky nad 40 tis.

Kč není možno přepážku hradit z položky Provoz MmP), - výměnu klimatizační jednotky v serverovně v 1. patře budovy Štrossova 44 ve výši 300 tis. Kč (jedná se o 11 let
starý klimatizační systém, jehož kapacita nedostačuje současným technickým parametrům a kde v případě havárie hrozí ztráta strategických dat), - výměnu přepážky na
pokladně v budově nám. Republiky 12 v hodnotě 300 tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ostatní náklady".
Zpracování kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014 dle aktuálních podmínek výzvy IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI
pro II. etapu ZŠ. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti zahrnuje i

případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh. Předpokládaná cena Kč 10,0 tis. vč.
DPH na 1 žádost pro ZŠ.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů
na kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. v rámci položky "Příprava a administrace projektů" z běžných výdajů na kapitálové
výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Analytické a metodické práce" z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Publicita projektů - dotační tituly" z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Družstevní - Odborné učebny - ostatní náklady".
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Spořilov - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Staňkova - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Studánka - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - ostatní náklady".

Zpracování kompletní projektové žádosti včetně příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované
projekty ITI pro ZŠ Br. Veverkových, ZŠ Družstevní, ZŠ Npor. Eliáše, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova, ZŠ Studánka, ZŠ Závodu Míru. Zpracováním kompletní
žádosti se rozumí příprava žádosti včetně příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti zahrnuje i případné konzultace a dopracování
žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh žádosti. Cena: 3500,-Kč bez DPH/1 žádost pro ZŠ. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 920,0 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní
pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2 700,0 tis. na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců
MmP vč. OON". 
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v z důvodu udržení konkurenceschopnosti MmP na trhu práce. V porovnání s údaji obsaženými v Informačním
systému o průměrném výdělku (ISPV) za 4. čtvrtletí 2018 vyplývá, že průměrný plat zaměstnanců MmP nedosahuje zjištěné výše průměrného hrubého měsíčního platu
v platové sféře, který činí 37.035,- Kč.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Odměny a dary za práci v
komisích a výborech".
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků. Navýšení finančních prostředku v rozpočtu 2019 oproti schválenému rozpočtu žádáme z důvodu navýšení
počtu členů komisí o odborníky s právem hlasovat a z důvodu navýšení odměn členů komisí Rady města Pardubic.  Navýšení počtu členů komisí bylo schváleno
usnesením č. R/137/2018 Rady města Pardubic dne 17. 12. 2018. Navýšení odměn členů komisí bylo schváleno usnesením č. Z/229/2019 Zastupitelstva města Pardubic
dne 24. 1. 2019.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 23. "Příjem daru pro MP" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MP vč. DDH". Příjem daru na základě darovací smlouvy ve výši Kč 50,0 tis. Tato smlouva byla schválena usnesením č. R/704/2019 ze dne 11. 3. 2019.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,1 tis. položka 23. "MP - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH". 
Jedná se o odměnu dle smlouvy s Českou Pojišťovnou ve výši 14 610,- Kč a o poskytnutou podporu ve výši 5.482,- Kč dle zákona o službě vojáků v záloze, kdy se
zaměstnanec MP zúčastnil vojenského cvičení.  
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 21. "MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH".
Finanční prostředky za dopravní výchovu realizovanou městskou policií ve druhé polovině roku 2018, které byly společností Centrum pro silniční dopravu uhrazeny až v
roce 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní
a bezpečné parkování kol - cyklověž - Aquacentrum - PD". 
Finanční prostředky na náklady spojené s přípravou realizace cyklověže u Aquacentra Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní a
bezpečné parkování kol - cyklověže - PD".
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Finanční prostředky na uvolnění pozastávky v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na cyklověže u Univerzity a u Arény. V souladu se smlouvou o dílo
byla při fakturaci uplatněna pozastávka u faktury č. FO-184/2017. Firma OPTIMA s.r.o. žádá o uvolnění pozastávky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. v rámci položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" z běžných
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V kontextu schválení změny stanov RFP a.s. (nově definice veřejného zájmu při provozování (MFA) Multifunkční arény Pardubice) je navrženo zajistit část provozního
financování formou platby za "Službu obecného hospodářského zájmu", kterou RFP a.s., jako majitel MFA od roku 2018 poskytuje širšímu okruhu uživatelů díky úpravě
ceníkových cen ledu (více hodin pro veřejné bruslení dle věkových skupin, více hodin pro krasobruslení, více zájemců o hodinové pronájmy z řad hobby hokejistů,
úspora dotačních prostředků pro oddíly mládeže HC, krasobruslení, apod.).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 140,6 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče". 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 184,3 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na
výkon pěstounské péče".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 253,2 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče".
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků Státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2015 ve výši 37 347,- Kč a za rok 2017 ve výši 215 781,-
Kč. Státní příspěvek je vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Jedná se o dotaci bez finančního vypořádání, nevyčerpané finanční prostředky jsou
převáděny do rozpočtu na následující rok.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 839,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - SSmP příspěvek na provoz" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "SSmP příspěvek na provoz - dotace". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61 161,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - SSmP příspěvek na provoz" na položku 412.

"Dotace z rozpočtu Pk - SSmP příspěvek na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního řízení Pardubického kraje pro poskytovatele sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.

Celková schválená výše dotace na rok 2019 činí 61 161 000,- Kč.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 38,8 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na
provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o pojistné plnění za škodní událost v roce 2018 - poškození měděného oplechování střechy na budově.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na zkušební provoz linky č. 9 letiště po dobu od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o finanční prostředky na opravu mostu M705 z Rosic n/L do Svítkova. Jedná se o opravu třech mostních závěrů, které jsou narušené a v rámci mostní prohlídky
v roce 2017 byly hodnocené jako stupeň IV.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii na silnici I/36 od nadjezdu Globus po konec obce Pardubice. Veřejné osvětlení je v majetku Synthesia a.s.
a město Pardubice bude hradit náklady na elektrickou energii, která zabezpečuje nasvícení celého prostoru tj. silnice I/36, cyklostezky a chodníku.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 580,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii společnosti Pražská plynárenská a.s., v rámci "přednádraží" (cyklověž, veřejné osvětlení, SSZ - světelná
signalizace) a ve výši Kč 4,0 tis. na zřízení přípojného místa v podchodu u Zelené brány.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky"
(správce 1327 - Odbor dopravy) na běžné výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
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Přesun finančních prostředků na zpracování dopravní studie lokality Svítkov v úseku ul. Žižkova, ul. Táborská a u Bylanky z odboru dopravy na odbor hlavního
architekta. Cílem dopravní studie je posouzení vhodnosti zastavění nové lokality jižně od ulice Táborská, popsat vhodnou/nezbytnou úpravu dopravního uspořádání
stávající lokality severně od ulice Táborská a posoudit její reálnost.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Anenský podjezd - dopravní řešení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rozšíření jízdních pruhů a s tím spojené celkové dopravní řešení napojení ulic
Anenská a Kpt. Jaroše.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 335,3 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Analýza parkování ve vybraných částech města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na zpracování analýzy parkování ve vybraných částech města Pardubic. Sběr dat bude probíhat na vytipovaných komunikacích a bude v časových
intervalech proveden monitoring zaparkovaných vozidel pomocí sběrného vozidla. Tato data budou zapracována do podrobné analýzy obsazenosti jednotlivých
parkovacích míst. Jedná se o cca 4 130 parkovacích míst.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního
jezera - ostatní náklady".
Finanční prostředky na krytí povinných nákladů na technický dozor investora, autorský dozor a výkon BOZP v rámci realizace dotačního projektu "Revitalizace
Matičního jezera".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 88,4 tis. položka 222. "FV minulých let - vyúčtování voleb do zastupitelstva obce" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 225,4 tis. položka 222. "FV minulých let - vyúčtování voleb prezidenta" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu".
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu. Jedná se o doplatky nákladů souvisejících s konáním volby prezidenta
ČR v roce 2018 ve výši 225 358,95 Kč a voleb do 1/3 Senáru Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí v roce 2018 ve výši 88 344,67 Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Městský kamerový systém".
Jedná se o náklady týkající se zpracování kompletní projektové žádosti „Kamerový systém - Pardubice „ vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek
(http://web.opd.cz/vyzva-40/) v rozsahu předložené nabídky.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 269,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "ITI - Řízení strategie
integrované územní investice".
Náklady spojené s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je 100% hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě
na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OPTP se jedná o náklady na
technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity a na výjezdní
workshopy.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "DDM Delta - oprava střechy nad hlavní budovou" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Stav střešního pláště je velmi neuspokojivý s nutností zajišťování častých oprav, které se  jeví jako nerentabilní. Na základě těchto skutečností byl na uvedenou střechu
zpracován odborný posudek, z jehož závěrů jasně vyplývá, že střešní souvrství je za hranici životnosti a je nutné bezodkladné zajištění sanace střešního pláště. Jedná se
o havarijní stav této střechy. V případě nečinnosti a odložení jeho sanace dojde k dalšímu zhoršení jeho stavu a ke vzniku materiálových škod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - rekonstrukce sociálních zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Sociální zařízení nevyhovuje aktuálním potřebám dětí ani hygienickým normám a je nutná jeho rekonstrukce. Jedná se o třídu v samostatném pavilonu s dětmi s
postižením, zázemí pro děti i personál je v původním stavu z roku 1976. Pavilon původně sloužil jako jesle tj. pro děti do 3 let a v současnosti jsou zde umístěny děti ve
věku 4-7 let. Přestože jsou zde i děti s inkontinencí, není zde sprchový kout. Přestože jsou zde i děti s inkontinencí, není zde sprchový kout. Stávající zařizovací předměty
a veškeré rozvody jsou na hranici životnosti, jsou zde časté opravy. Projektová dokumentace je zpracovaná.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 610,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Ratolest - rekonstrukce střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu. Stávající ploché střechy jsou zatepleny stříkanou polyuretanovou pěnou, jejíž povrch je poškozen, jsou zde i

díry po ptactvu. Narušeným povrchem zatéká. Klempířské prvky (žlaby, svody) jsou prorezlé, stékající voda narušuje fasádu, v objektu se vytváří plíseň. Komínové hlavy
jsou rozpadlé.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - rekonstrukce elektrorozvodů - PD". 

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci el. rozvodů v 1. n. p. Původní rozvody v prostorách mimo sociálního zařízení jsou
za hranicí životnosti, jsou zastaralé a nejsou dimenzovány na současné zatížení. Neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost, vyskytují se zde  časté opravy. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD". 
Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na pavilon A, B na rekonstrukci el. rozvodů včetně výměny svítidel. Původní rozvody nejsou
dimenzovány na současné zatížení, je zde nevhodné osvětlení, které nesplňuje normy. Jsou zde  závady z revize elektro a BOZP.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Kamínek (Ke
Kamenci) - zřízení venkovního sociálního zařízení - PD"I
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na zřízení venkovního sociálního zařízení pro děti. Při pobytu dětí na zahradě a přítomnosti jedné učitelky vzniká
situace, že při doprovodu dítěte na vnitřní WC, ostatní děti zůstávají bez dozoru  – závada Krajské hygienické stanice a bezpečnosti.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám -

rekonstrukce elektrorozvodů - PD". Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů. Vyskytují se zde nefunkční
jističe a pojistky, rozvody jsou dožilé, zastaralé a nejsou dimenzovány na současné zatížení. Neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost a je zde potencionální
nebezpečí vzniku požáru v souvislosti se stavem vodičů. Jsou zde závady z revize elektro.  (elektrorozvody v hospodářském pavilonu by bylo vhodné projektovat v
součinnosti s prováděním PD na kuchyň, která se zde nachází).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám -

protiradonová opatření".
Jedná se o prostory v MŠ (červený pavilon), kde bylo provedeno  měření. Objemová aktivita radonu je v této třídě vyšší (těsně pod limitem) a i když jej nepřesahuje
(limit 300 Bq/m3 podle zákona č. 263/2016 Sb. - atomový zákon, platného od 1. 1. 2017 a jeho prováděcí vyhlášky č. 422/2016), naměřené  hodnoty představují
zdravotní riziko.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Domov pro seniory - U

Kostelíčka - úprava vzduchotechniky".
Finanční prostředky na opravu a výměnu částí stávajícího vzduchotechnického potrubí a úpravu vzduchotechnických jednotek. Současný stav části vzduchotechniky v

domově pro seniory U Kostelíčka je již za hranou svojí životnosti a přestává plnit svoji funkci. Prováděné opravy se jeví jako neefektivní a nerentabilní a pro zajištění
pobytové pohody seniorů je zapotřebí provést rekonstrukci a servis dotčené vzduchotechniky.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "Cyklistická stezka
Svítkov".
Navýšené schválené položky rozpočtu z důvodu požadovaného dopracování prováděcího stupně projektové dokumentace, který není zahrnut do v současné době
uzavřené smlouvy o dílo. Předmětem projektové dokumentace je novostavba obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující
centrum města (Zelené Předměstí) a městský obvod Svítkov (od železničního mostu a mostu ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, cyklotrasa bude
ukončena za mostem přes Bylanku s napojením na budoucí cyklostezku Svítkov - Srnojedy).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 475,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Aquacentrum (opravy nad
50,0 tis.)".
Navýšení finančních prostředků  na opravu havarijního stavu čidel s dodávkou a montáží nové řídící jednotky elektrické požární signalizace ve stávající budově
Aquacentra Pardubice-Jiráskova 2664. Při pravidelné revizi systému elektrické požární signalizace byly zjištěny poruchy 4 kusů nasávacích jednotek (čidel) a detekčního 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy,
údržba, služby".
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Vlivem vichřice ve dnech 9. - 10. 3. 2019 došlo k poškození vrhačského prostoru sektoru (klec z hliníkových profilů se sítí). Podpěrné sloupy se ohnuly a některé zlomily.
Je nutno provést opravu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava
schodiště do suterénu".
Jedná se o opravu schodiště do suterénu ke skladům kuchyně,  dle zápisu z kontroly krajské hygienické stanice  je schodiště nevyhovující a současně nevyhovuje ani z
hlediska BOZP.  Povrch je silně opotřebený, degradovaný, bude provedeno obroušení a aplikace protiskluzového nátěru.
Snížení předpokládaného zálohového přídělu do Sociálního fondu MP ve výši 2.819.000,- Kč o 17.112,63 Kč dle skutečnosti a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie).
Snížení zálohového přídělu do Sociálního fondu Městské policie, který je poskytován ve výši 5,8 % z vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie za předchozí
kalendářní rok. Skutečně vyplacené finanční prostředky činily v roce 2018 částku ve výši 48 308 403,- Kč a příděl do sociálního fondu ve výši 5,8 % tedy činí 2 801 887,37
Kč. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 220 609,43 Kč z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Sociální fond MP"

(správce 214 - Městská policie).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 381 508,99 Kč z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP"

(správce 914 - Kancelář tajemníka). Zvýšení předpokládaného zálohového přídělu ve výši 7 000 000,- Kč do Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic, který je
poskytován ve výši 5,8 % z vyplacených mezd zaměstnanců Magistrátu města Pardubic a uvolněných zastupitelů za předchozí kalendářní rok. Skutečně vyplacené
finanční prostředky činily v roce 2018 částku ve výši 161 750 155,- Kč a příděl do sociálního fondu ve výši 5,8 % tedy činí 9 381 508,99 Kč.

Snížení předpokládaného zůstatku sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 55 760,62 Kč dle skutečnosti a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Finanční prostředky na základě finančního vypořádání sociálního fondu MmP za rok 2018, tzn. nastavení počátečního stavu fondu dle konečného stavu bankovního
účtu k 31. 12. 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - mobilheim" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na nákup dvou mobilheimů do prostor autokempu v areálu koupaliště Cihelna – z toho jeden bezbariérový pro imobilní osoby. Jedná se  o
plnění  dohod dle přílohy č. 9 - Koncesní smlouvy. V současné době je zaznamenán zvýšení zájem o bezbariérové ubytování v areálu, kterému není možné vyhovět.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - stavební úpravy pro zpřístupnění dvou tříd" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na provedení stavebních úprav, kdy dojde ke zpřístupnění dvou tříd z prostor, které jsou užívány ZŠ Waldorfskou a zároveň bude zamezeno
přístupu do těchto tříd z prostor využívaných anglickým gymnáziem (AGYS). V současné době jsou třídy v nájmu AGYS, které má z daných prostor výpověď k 30. 6. 2019.
Třídy budou od 1. 7. 2019 užívány ZŠ Waldorfská.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46 078,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů právnických osob za obce" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Daň z příjmů právnických osob za obce".
Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 placená za statutární město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem v plné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro
správce) na kapitálové výdaje položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" 

Navýšení finančních prostředků na akci rekonstrukce kuchyně a gastro v MŠ Dražkovice z důvodu, že v roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace, ve které se
předpokládaly investiční náklady ve výši Kč 3 400,0 tis. Na základě výběrového řízení byla podána nejnižší nabídka ve výši Kč 3 937,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 395,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Aquacentrum - oprava pláště budovy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Finanční prostředky ve výši 395.197,98 Kč včetně DPH na pokrytí opravy poškozené části stávajícího obvodového pláště budovy Aquacentra v Pardubicích. Jedná se
škodní (pojistnou) událost, která vznikla větrným počasím v neděli 10. 3. 2019 a pojistná událost byla techničkou řádně nahlášena pojišťovně. Vzhledem k návaznosti
poškozeného místa fasády původní části budovy na obvodový plášť nové přístavby haly 25m bazénu je vhodné opravu poškozené části realizovat co nejdříve, tedy ještě
před dokončením akce Aquacentrum – přístavba 25m bazénu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na běžné výdaje
položky "Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba)".

Navýšení schválené položky rozpočtu na krytí nákladů na opravu komunikace v úseku Sukova - tř. Míru. Zadání veřejné zakázky a.s. SmP předkládáno ke schválení RM
27.5.2019 (realizační náklady 400 tis. vč. DPH). Komunikace v řešeném úseku byla realizovaná v rámci investiční akce "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského" společností
Syner, s.r.o. Z důvodu zjištěných závad na krytu vozovky ze žulové dlažby bylo zadáno zpracování posudku na stav vozovky u Ústavu stavebního zkušebnictví a následně
byla uplatněna reklamace u zhotovitele stavby. Zhotovitel reklamaci, tak jako všechny ostatní uplatněné reklamace, odmítl. Na základě této skutečnosti budou vady díla
odstraněny prostřednictvím třetí osoby a následně budou uhrazené náklady za opravu čerpány z bankovní garance společnosti Syner.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 44,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s plněním podmínky udržitelnosti projektu školní zahrady v přírodním stylu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na pořízení dvou zahradních domků pro děti - herní prvek na zahradu. Původní domky byly odstraněny vzhledem k nebezpečí úrazu dětí.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 121,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V minulém roce proběhla v MŠ Na Třísle rekonstrukce hospodářského pavilonu a školní kuchyně. V souladu s projektem bylo pořízeno nové vybavení a zařízení.
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí ročních odpisů z dlouhodobého hmotného majetku, kterou jsou nad rámec možností mateřské školy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na pořízení dvou nových slunečníků. MŠ nedisponuje krytou pergolou.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,8 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na organizační zajištění akce TFA Project - beseda s p. Freestonem.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" na kapitálové
transfery položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na výstavbu tříkolového oválu na školní zahradě (hřiště s dopravní dráhou). MŠ hradí náklady na realizaci z vlastních zdrojů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ J.

Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.¨
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na provoz hřišť pro veřejnost spravovaných jednotlivými příspěvkovými organizacemi města, které svoje hřiště otvírají pro veřejnost, především
dětem a mládeži v době mimo školní vyučování.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na kapitálové transfery
položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Investiční dotace žadateli Křižovatka handicap centrum o.p.s., IČ 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice na podporu projektu "Rekonstrukce prostor

pro vznik polyfunkčního komunitního centra".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart city - projekty" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie)
na běžné výdaje položky "Bikeshering" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Bikeshering" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Finanční prostředky na vypsání výběrového řízení na bikeshering - provozování kol na území města Pardubic. Jedná se o časově omezený zkušební provoz

kombinovaného provozu Bikesharing – stanicový a volný systém. Cílem tohoto opatření je zajištění pilotního provozu bikesharingu na území města Pardubic a získání
dat potřebných pro jeho případný budoucí trvalý provoz. Předpokládá se osazení několika bikesharingových stanic a sdílených kol, sledování intenzity využití těchto kol,
identifikace poptávky kol pro dané lokality ve městě a v konečném výsledku vyhodnocení využitelnosti a potřebnosti bikesharingu na území města.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 148,3 tis. z položky 23 "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" na položku 41. "Dotace MPSV

- Výkon sociální práce".
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 751,7 tis. položka 23 "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Výkon sociální práce - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení č.j. MPSV-2019/40191-224/1 o poskytnutí
dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí) byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 1 148 231,- Kč.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 600,0 tis. z položky 23 "Předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí" na položku 41.

"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 677,3 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení č.j. MPSV-2019/66860-231 o poskytnutí dotace
na agendu sociálně právní ochrany dětí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 6 277 235,- Kč.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Ratolest - dětská skupina zajíčci - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu. 

30.05.2019 215 Z/595/2019

30.05.2019 214 Z/594/2019

30.05.2019 213 Z/593/2019

30.05.2019 212 Z/592/2019

30.05.2019 211 Z/591/2019



Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt "Ratolest - dětská skupina zajíčci" ve výši 760 665,- Kč. 
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 699,8 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Ratolest - dětská skupina Berušky - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt "Ratolest - dětská skupina berušky" ve výši 699.811,80 Kč.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 904,3 tis. položka 41 "Dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání pro ZŠ Benešovo náměstí ve výši 2 094 246,- Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na krytí vzniklých vícenákladů při realizaci (méněpráce/vícepráce) dle změnových listů č. 11-13, které budou předmětem dodatku ke smlouvě o

dílo. Při vlastní realizaci stavby bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů s ohledem na skutečný stav objektu a
dodatečné vyplývající požadavky s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu. Předmětem změnových listů č. 11-13 je
úprava sádrokartonových konstrukcí, změna terénních úprav, doplnění prvků ZTI, VZT, MaR a elektroinstalace, oplocení severozápadní části areálu. Smluvní termín
ukončení realizace akce je do 31.5.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na krytí vzniklých vícenákladů při realizaci, které budou řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Při výkopových pracích byl zjištěn nefunkční
horkovodní kanál v místě realizace stavby, který je nutné odbourat a provést jeho zásyp včetně hutnění a zhotovení konstrukce vozovky.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové
výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení finančních prostředků na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace a následné uzavření smlouvy o dílo - nabídková cena
vítězného uchazeče činí Kč 3.850,0 tis. bez DPH za zpracování PD a Kč 130,0 tis. bez DPH za výkon autorského dozoru (650 Kč / hod / max 200 hodin).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "DDM Alfa - rekonstrukce elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na rekonstrukci elektroinstalace v části objektu "zimní zahrada". V tomto prostoru byly při provádění pravidelné revize elektro zjištěny závady, na
základě kterých byl tento prostor vyřazen z provozu. Z tohoto důvodu je nutné v daném prostoru provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na
kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na technický dozor a koordinátora BOZP a měření hluku po výstavbě zrekonstruovaného vzduchotechnického zařízení. Celková cena stavebních
prací dle výběrového řízení je ve výši plánovaného rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na
kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - rekonstrukce ozvučení společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na rekonstrukci ozvučení společenského sálu z důvodu, že celková cena stavebních prací dle výběrového řízení převýšila schválený rozpočet.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na běžné výdaje položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na dofinancování kompletní opravy ústředního topení ve 4. NP. Nabídková cena činí 252 063,90 Kč vč. DPH. Práce budou provedeny dle rámcové
smlouvy na instalatérské práce.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na kapitálové výdaje položky 
"Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na základě výběrového řízení na realizaci úprav čtyř původních bytových jednotek v objektu J. Pernera 2560 pro potřeby Městské policie Pardubice -

přestupkové oddělení. Schválená částka v rozpočtu činí Kč 2 100,0 tis.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 23. "Příjem daru od Elektrárny Opatovice pro ZŠ a MŠ A. Krause" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ a MŠ A. Krause - herní prvky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Poskytnutí finančního daru na základě darovací smlouvy od společnosti Elektrárna Opatovice na pořízení a umístění herních prvků na školní zahradu ZŠ a MŠ A. Krause. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ a MŠ A. Krause - herní prvky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - GAMPA - Resilience" a zároveň navýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "COK - GAMPA - dotace MK - Resilience" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury MK-S 12391/2018 OULK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 byla statutárnímu městu
Pardubice - Centru pro otevřenou kulturu o.p.s. přidělena neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity na projekt Resilience (celoroční výstavní program), který
organizačně zajišťuje galerie GAMPA, ve výši 700.000,- Kč.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Textconnexion" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury MK 20945/2019 OULK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 byla statutárnímu městu
Pardubice - Centru pro otevřenou kulturu o.p.s. přidělena neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity na projekt Textconnexion, který organizačně zajišťuje Divadlo
29, ve výši 80.000,- Kč.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 222.  "FV minulých let - Program podpory sportu" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory sportu".
Vratka dotace poskytnuté HOCKEY CLUB Dynamo Pardubice, a.s. z Programu podpory sportu na podporu mládežnického hokeje z důvodu porušení rozpočtové kázně.
Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 12.3.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky
"MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů hospodářského pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky
"MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje
položky "MŠ Sluneční - oprava izolace teplovodního kanálu a vedení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení rozpočtu na základě výběrového řízení na dodavatele.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ Staňkova - úprava sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Z důvodu přibývajícího počtu žáků na škole je nutné z hygienických důvodů provést úpravu sociálních zařízení pro žáky. Úpravy budou spočívat v přidání umyvadel do
jednotlivých sociálních zařízení a souvisejících stavebních úprav.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "P-PINK – Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).
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Zastupitelstvo města Pardubic na jednání dne 23. 11. 2017 přijalo usnesení č Z/2123/2017) ve znění: „Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje principy spolupráce mezi
městem Pardubice, Pardubickým krajem a zapsaným ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor (dále jen P-PINK) v rozsahu, který je definován v příloze tohoto
usnesení, kterou je „Projektový záměr P-PINK“ vyjma s plánovaným umístěním aktivit do volných nebytových prostor v objektu čp. 86, třída Míru, Pardubice.“ Tento
projektový záměr byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 25. 4. 2019 usnesením Z/551/2019 ve znění: I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje projektový
záměr „Revitalizace objektu na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice“, který bude realizován Pardubickým podnikatelským inkubátorem z.ú., se sídlem Pardubice,
Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 06372562 (dále P-PINK) v rozsahu, který umožní přestavbu objektu na nové  reprezentativního sídla a to formou
technického zhodnocení majetku města Pardubice. Pro zajištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v souladu s

dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK nájemní smlouva na dobu 10 let.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa -

předfinancování dotace" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I - předfinancování
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa -

vlastní zdroje" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I - vlastní zdroje" (správce 711
- Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na realizaci regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa. Dne 13.5.2019 RmP schválila záměr ucházet se o dotaci na projekt dle nařízení
vlády 390/2017 Sb., ze Státního fondu rozvoje bydlení. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na Kč 9 000,0 tis. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých
výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dofinancování podílu vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a
ve výši Kč 100 % neuznatelných nákladů bude hrazeno transferem z rozpočtu Městského obvodu I.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Provoz monitorovacích stanic" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Provoz monitorovacích stanic - transfer na MO V" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk - transfer na MO V" (správce 1015 - Odbor životního
prostředí).
Neinvestiční dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace EČ: OŽPZ/19/22227 na provoz Stacionární automatické měřící stanice z rozpočtu KÚ Pardubického kraje. Část
finančních prostředků bude převedena do rozpočtu MO V - Dukla.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 519,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 274,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

V Základní škole Svítkov-Pardubice probíhá od 3.prosince 2018 (období cca 2 let) v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Z těchto důvodů musí být
zajištěno náhradní stravování žáků. Po předešlých jednáních bylo zajištěno vyvařování a distribuce jídel ve spolupráci se Sociálními službami města Pardubic. Provozní
režie bez surovin, které hradí žáci, je ze strany SsmP stanovena na 42,61 Kč bez DPH. V rámci X. změny rozpočtu 2018 byl základní škole poskytnutý příspěvek na provoz

ve výši 812.000 Kč coby záloha na období 12/2018-01/2019. Zůstatek z tohoto příspěvku ve výši cca 97.000 Kč byl použitý v únoru 2019. V této změně je předložen
požadavek na financování období 02/2019-06/2019 v celkové výši 1.793.600 Kč. Ostatní požadavky budou řešeny v rámci dalších změn rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 147,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "Cyklostezka Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch" (správce 1327 - Odbor dopravy).
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Finanční prostředky na úhradu spolupodílu města Pardubic na realizaci výstavby cyklistické stezky Doubravice - Hrádek. Obec Srch realizovala výstavbu cyklistické
stezky mezi obcemi Doubravice a Hrádek s podílem finančních prostředků obcí Srch, Pardubice a dotačních prostředků SFDI. Podíl města Pardubic se týká financování
uznatelných ve výši 36 % z 15 % povinného spolupodílu vlastních zdrojů k dotaci a 100 % neuznatelných nákladů na vybudování veřejného osvětlení v úseku Doubravice
- lávka. Celkové finanční náklady na realizaci výstavby cyklistické stezky činily 16 350 593,17 Kč (podíl obce Srch ve výši 3 869 651,09 Kč, podíl města Pardubic ve výši 3

180 941,67 Kč a podpora ze strany SFDI 9 300 000,- Kč).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 183,2 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 89,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových -

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 138,6 tis. na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 193,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 138,6 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 89,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 64,4 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 7,5 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 24,8 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 9,9 tis. na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 71,8 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 57,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky
"ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 455,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 178,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 111,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 133,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky od obcí (Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová) dle počtu dojíždějících
žáků do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice na základě uzavřených dohod o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi
statutárním městem Pardubice a okolními obcemi. Celkový počet dojíždějících žáků je 786. Finanční prostředky od obcí byly připsány na bankovní účty města v roce
2018 ve výši 1 007 325,- Kč a v roce 2019 ve výši 938 025,- Kč a byly převedeny do Obecné rezervy města. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky
"(K)roky bez násilí" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Dne 10.4.2019 Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality schválila finanční prostředky na pořádání 3. ročníku akce "(K)roky bez násilí", která se bude konat jako
každoročně v červnu tohoto roku.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 8.000,0 tis. na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz"

(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Dofinancování příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic (SSmP) z důvodu velkého propadu státní dotace v roce 2019, který činí téměř 8 mil. Kč oproti

roku 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Kanalizace v ul. Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu řízení a ve stupni k provedení stavby vč. inženýrské činnosti na základě
jednání u pana primátora. Jedná se o rekonstrukci nefunkční kanalizační stoky v ulici Na Spravedlnosti, v úseku křižovatky s ul. Rokycanova až po křižovatku s ul.
B.V.Kunětické (DN 400 potrubí PVC silnostěnné). Zde ze šachty pokračuje dále stoka v ul. Na Spravedlnosti, v úseku křižovatky s ul. B.V.Kunětické směr kř. s ul. S.K.N.
(DN 300 potrubí PVC silnostěnné).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města" na běžné
výdaje položky "Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Energetické audity a průkazy objektů města" na běžné výdaje
položky "Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 20.000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
(správce 598 - Ekonomický odbor).

Jedná se o závěrečné finanční vypořádání nevyčerpaných prostředků a jejich zapojení z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019. Celkový objem zapojených
finančních prostředků do rozpočtu na rok 2019 činí Kč 708 033,7 tis. Finanční vypořádání s městskými obvody bude řešeno v rámci VII. změny rozpočtu v červnu 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "DDM

Beta - příspěvek na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na zajištění startovného pro účast ve finále světové amatérské taneční soutěže Dance World Cup pro dvě skupiny tanečnic (celkem 35 dívek)
pohybového studia HROCH, při DDM Beta. Soutěží se v různých tanečních žánrech (moderní tanec, show dance, street dance, apod.). Finále se koná v Portugalsku na
přelomu června a července 2019 za účasti cca 12.000 tanečníků ve věku 4 - 25 let z 55 zemí světa.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V současné době se dokončuje na základní škole rekonstrukce odborných učeben. V projektu nebylo počítáno se svěráky (20 ks) do školních dílen a vybavením skladu
dílen (regály, stoly). Dále byly pořízeny do počítačové učebny odkládací skříňky. Vzhledem k tomu, že PC stoly nejsou konstruovány pro odložení školních aktovek žáků
(příliš úzké bez polic a háčků). Škola musela uhradit pořízení z vlastních zdrojů (doloženo fakturami). Jedná se tedy o náklady související s uvedenou rekonstrukcí.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 182,6 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V současné době se dokončuje na základní škole rekonstrukce odborných učeben. V projektu bylo počítáno se svěráky (31 ks) do školních dílen, ty však nebyly dodány.
A škola musela uhradit pořízení z vlastních zdrojů (doloženo fakturami). Jedná se tedy o náklady související s uvedenou rekonstrukcí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"ZŠ - Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Základní škola Pardubice, nábřeží 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM ALFA - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky určené na dva příměstské tábory v DDM ALFA Pardubice. Příměstské tábory proběhnou ve spolupráci s mediálním partnerem z oblasti televizních
médií, který bude zajišťovat na dvou celodenních akcích aktivity pro děti a mládež formou práce s kamerou, práce s digitálními zrcadlovkami, moderace a vystupování
před veřejností. První akce proběhne 1. července 2019 v Pardubicích, druhá akce v období 20. 7. - 2. 8. 2019 v Nesměři u Velkého Meziříčí (přesný termín bude
upřesněn).
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Jedná se o přesun finančních prostředků z položky záležitosti předškolní a školní výchovy, které byly původně  schváleny hromadně, na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 236,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na poskytnutí peněžních darů oceněným žákům základních škol a studentům středních škol a pedagogům pardubických škol, které se uskuteční v
září 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
transfery položky "DDM BETA - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
transfery položky "DDM ALFA - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 Finanční prostředky na pořádání příměstských táborů v rámci Sportovního parku Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 118,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 249,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Benešovo náměstí - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 249,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 299,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na transfery provozních příspěvků jednotlivých základních škol na dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Jedná se o

přesun finančních prostředků z položky ZŠ - činnost školního psychologa, které byly původně  schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu. Změnou rozpočtu se
schvalují finanční prostředky na jednotlivé základní školy.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. položka 411. "Dotace MK - KF - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Ministerstvo kultury, Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů na činnost Komorní filharmonie Pardubice v roce 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - KF - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na podporu činnosti Komorní filharmonie v roce 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 411. "Dotace MK - VČD - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Ministerstvo kultury - dotační program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů na činnost Východočeského divadla Pardubice v roce 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - VČD - příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
Neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na podporu činnosti Východočeského divadla Pardubice v roce 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu" a zároveň
návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, 
Neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje - dotační program "Tvář Pardubického kraje" na přípravu a konání soutěžní přehlídky komediální tvorby Grand
Festival smíchu 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - aniLAB 2019" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - aniLAB 2019 - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity) ve výši Kč 80,0 tis.  na realizaci projektu aniLAB/laboratoř animovaného a
experimentálního filmu v roce 2019.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "COK - Electroconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity - koncertní projekty) ve výši Kč 100,0 tis.  na realizaci projektu
Electroconnexion 2019.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Jazzconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity - koncertní projekty) ve výši Kč 240,0 tis.  na realizaci projektu
Jazzconnexion 2019.  
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity - koncertní projekty) ve výši Kč 356,0 tis. na realizaci projektu
Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru.  
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - aniLAB 2019" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - aniLAB 2019 - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Neinvestiční dotace z

rozpočtových prostředků Pardubického kraje (dotační program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019) ve výši Kč 10,0 tis.  na realizaci
projektu aniLAB 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - Textconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Textconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (dotační program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019) ve výši Kč
10,0 tis.  na realizaci projektu Textconnexion 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Electroconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (dotační program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019) ve výši Kč
15,0 tis.  na realizaci projektu Electroconnexion 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Jazzconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 683,0 tis. položka 411. "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Volby do Evropského parlamentu - dotace MF" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-7779/2019/1201-10 byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci)- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 194,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 145,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 148,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 171,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 192,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 209,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 134,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 84,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 285,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 105,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 47,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 81,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Duha (Popkovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (46 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího
roku a stanovení záloh na rok 2019. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. Z výčtu organizací jsou vyčleněny tři školy. Mateřská škola Hostovice,
Základní a mateřská škola Pardubice-Pardubičky a Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause, u kterých ještě nebylo provedeno vyúčtování spotřeby za
uplynulý rok. Po obdržení podkladů bude v nejbližší změně rozpočtu města předložen požadavek na dorovnání příspěvku. Žádáme o přesun finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu ve výši 11.371 tis. Kč z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) na běžné transfery položek jednotlivých škol (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky
ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancovištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v souladu s dotačními pravidly a v

souladu se zásadami pro pronájem nebytových 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 353,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 878,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 613,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 687,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 835,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 633,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 418,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

 

 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 534,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 736,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 271,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 272,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 447,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 296,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (46 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího
roku a stanovení záloh na rok 2019. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. Z výčtu organizací jsou vyčleněny tři školy. Mateřská škola Hostovice,
Základní a mateřská škola Pardubice-Pardubičky a Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause, u kterých ještě nebylo provedeno vyúčtování spotřeby za
uplynulý rok. Po obdržení podkladů bude v nejbližší změně rozpočtu města předložen požadavek na dorovnání příspěvku. Žádáme o přesun finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu ve výši 11.371 tis. Kč z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) na běžné transfery položek jednotlivých škol (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky
ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancov tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu zaměstnanců, ochrana
majetku je konzultována s pojišťovno

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. v rámci položky "MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce" (správce
711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky na technické zhodnocení a nákup DHDM v pořizovací ceně do Kč 40,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ Gorkého - úpravy pro AGYS" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o úpravy prostor, které jsou v nájmu AGYS (Anglické gymnázium). Budou provedeny úpravy nově vznikajících prostor pro potřeby výuky v následujících
školních letech. Bude zde provedena výměna podlahových krytin, vybourání příčky a úprava elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů v chlapeckém sociálním
zařízení. Dále bude provedena úprava prostor využívaných jako sklad a zázemí pro uklízečky. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice
školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu. Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - výměna brány u vjezdu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o výměnu brány pro zásobování, která je ve špatném technickém stavu za bránu na elektrický pohon.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Jedná se o odstranění stávajících zpevněných ploch v areálu MŠ, které nejsou využity a o zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola a před vchodem do školy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 95,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení přístřešku na kola" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V areálu se nenachází žádný přístřešek na kola pro děti ani pro personál, požadavek na zřízení pochází jak ze strany MŠ, tak od rodičů dětí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - stavební úpravy v hospodářském pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o dodávku a montáž umyvadla vč. úpravy rozvodů vody a úprav vedení elektro, opravy obkladů v bramborárně a zrušení otevřeného odtokového kanálu v

prádelně včetně výměny izolace a dlažby v prádelně na základě požadavků KHS.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ Grusova - oprava kanalizace a úprava šaten" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o havarijní stav kanalizace v patrové budově MŠ. Je nutné vyměnit kanalizační stoupačky, které procházejí zázemím personálu. Dále je nutné vyměnit sociální
zařízení a následně stavebně upravit šatny dle požadavků a potřeb MŠ. Proběhne zde rekonstrukce veškerých rozvodů, budou osazeny nové zařizovací předměty,
provedena výměna povrchu podlahy a výměna obkladů. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly
původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu. Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce šaten pro personál " (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o stavební úpravy spočívající ve zrušení sprchového koutu, výměně veškerých rozvodů, které jsou na hranici životnosti. Proběhne zde také výměna
zařizovacích předmětů, obkladů stěn a podlah.
Jedná se o rekonstrukci letního sociálního zařízení se vstupem ze zahrady pro děti pobývající na zahradě MŠ. Stávající soc. zařízení nelze používat. Jedná se o

rekonstrukci veškerých rozvodů, budou osazeny nové zařizovací předměty, vyměněna dlažba a obklady.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ L. Matury - zřízení letního sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ Raisova - rekonstrukce podkladu pro mlhoviště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Vzhledem k tomu, že stávající povrch mlhoviště z hlediska bezpečnosti dětí nelze používat, bude demontován a bude zrekonstruován podklad pro bezpečný povrch z

gumového granulátu. Bezpečný povrch bude hradit MŠ za svých prostředků.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje
položky "MŠ Raisova - výměna bezpečnostních folií na oknech" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Vzhledem k tomu, že pavilon přístavby se nachází v těsném sousedství veřejného hřiště SK Jesničánky a je zde nebezpečí pádu balonu na okno, jsou tato okna ošetřena
bezpečnostní folií. Stávající folie vlivem klimatických podmínek degradovala a je neprůhledná, a proto je nutná jeho výměna.
Jedná se o přesuny finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "Park Na Špici - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zřízení nadlimitního věcného břemene na pozemcích Povodí Labe pro objekt ve vlastnictví statutárního města "okružní cesta" vybudovaného v

rámci rekonstrukce parku v roce 2014 (jedná se o prodlení ze strany Povodí Labe). Cena dle znaleckého posudku 246 tis. bez DPH.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na běžné výdaje
položky "ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, ze kterého vzešla nejnižší nabídková cena zakázky o Kč 300 tis. vyšší. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, ze kterého vzešla nejnižší nabídková cena zakázky o Kč 100,0 tis vyšší.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 634,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní
vypořádání" na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - vedle zahrádkářské kolonie MO V" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky potřebné na odkoupení pozemku označeného jako pozemková parcela č.3753 o výměře 4229 m2 v k.ú. Pardubice. Jedná se o pozemek, který se
nachází v lokalitě ÚMO V, vedle zahrádkářské kolonie. Pozemek byl městu nabídnut vlastníkem k odkoupení za 150,- Kč/m2. Přesun finančních prostředků z důvodu, že
čerpání v plné výši z položky „Výkupy pozemků – majetkoprávní vypořádání“ nebude v tomto roce plně využito. Počet uzavřených smluv, na které se používají
prostředky z uvedené položky, závisí od počtu podaných žádostí od fyzických případně právnických osob o výkup pozemků pod komunikacemi města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového domu pro ženy" na běžné výdaje položky
"Azylový dům pro ženy - výměna otopných těles 4.NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na realizaci výměny otopných těles ve 4. NP. Stávající otopná tělesa jsou ve špatném stavu, nelze regulovat jejich výkon a vyžadují
časté servisní zásahy a opravy. Finanční prostředky přesunuty z položky údržba azylového domu pro ženy na konkrétní akci.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "NP
- J. Zajíce 983 - rekonstrukce rampy pro pěší - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení
byl stažen.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy -

PD " na kapitálové výdaje položky "NP J. Zajíce 983 - rekonstrukce rampy pro pěší - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

PD bude řešit komplexní rekonstrukci celé rampy.  V současné době je rampa v havarijním stavu. Na základě odborného statického posudku bylo provedeno prozatímní
statické zajištění podepřením jednotlivých ramen této rampy, aby byl pohyb po rampě a pod ní možný, a bezpečný. Toto řešení je dočasné a je nutné provedení
kompletní sanace celé rampy, které obnáší: odstranění stávající rampy včetně likvidace materiálu, sanaci stávajících pilířů a hlavic, zhotovení nových ramen rampy
včetně zábradlí a nášlapné vrstvy. Bez této rekonstrukce není možné do budoucna tuto rampu používat a bude nutné její odstranění.

Původním záměrem vyřešení problému bezbariérového vstupu do objektu J. Zajíce 983 bylo vybudování výtahu a odstranění rampy. Po zpracování studie
proveditelnosti zrušení rampy a zřízení výtahu a prohlídce statikem byl tento záměr přehodnocen, jako výhodnější se ukázala varianta stávající rampu rekonstruovat.
Finanční prostředky, které byly na akci „vybudování výtahu a odstranění rampy – PD“ vyčleněny, lze tedy použít na akci „rekonstrukce rampy pro pěší – PD“. Zbývající
část potřebných finančních prostředků je řešena přesunem z položky „Projektové dokumentace“ vytvořené pro tyto účely.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" na běžné výdaje
položky "CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zřízení podlimitního věcného břemene na pozemcích společnosti MARO pro objekt ve vlastnictví statutárního města "veřejné osvětlení"
vybudovaného v rámci výstavby II. etapy cyklistické stezky v roce 2018. Přesun finanční rezervy v rámci položky na dopracování projektové dokumentace cyklistické
stezky na zřízení věcného břemene.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 1015 -

Odbor životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Převod položky ze správce OŽP na správce OMI na zajištění zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace na III. etapu vybudování nových kontejnerových
stanovišť pro podzemní a volně stojící kontejnery pro tříděný a směsný odpad. V zájmových územích jednotlivých stanovišť dojde k vybudování nových zpevněných
ploch z betonové dlažby olemované oplocením, bez zastřešení. Součástí stavebních úprav budou související terénní a sadové úpravy, případné přeložky inženýrských
sítí a bourací práce. Rekonstrukce a výstavba stanovišť kontejnerů je jedním z úkolů Strategického plánu města. Realizace I. a II. etapy byla dokončena v roce 2018.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na kapitálové výdaje položky "BD Nerudova 1651 - výměna rozvodů elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na řešení havarijního stavu - výměna elektroinstalace společných prostor domu od hlavní domovní pojistkové skříně po bytové rozvaděče a dodání
nouzového osvětlení. Finanční prostředky použity z ukončené akce BD Bělehradská 379 - na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení, kde byl vybrán
dodavatel za nižší cenu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády" na kapitálové výdaje
položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 717,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 253,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Brožíkova 430 - sanace havarijního stavu střešního
pláště" na kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Výplně okenních otvorů jsou součástí předsazeného lehkého obvodového pláště, který je tvořen kovovými rámy se zasklením okapním sklem, v případě oken sklem
čirým. Do tohoto pláště zatéká. Je nutné tento plášť vyměnit za standartní okna, aby bylo možné řádně užívat vnitřní prostory. Předpokládaný náklad dle PD je 1 250

000,- Kč vč. DPH. Část finančních prostředků použita z ukončené akce BD Bělehradská 379 - na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení, kde byl
vybrán dodavatel za nižší cenu. Část finančních prostředků přesunuta z položky opravy a udržování bytových domů na konkrétní akci.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "KD Hronovická - zřízení kuchyňky v 1.NP" na kapitálové
výdaje položky "KD Hronovická - Rekonstrukce části zázemí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o změnu názvu položky vyplývající z rozšíření původního záměru.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 103,6 tis. položka 12. "Transfer na MO V - pojistná událost" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Finanční prostředky na převod pojistného plnění ve výši 103 619,- Kč - pojistná náhrada za škodní událost - náraz vozidla, která byla připsána na účet města dne
25.1.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na kapitálové transfery
položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Investiční dotace žadateli Křižovatka handicap centrum o.p.s., IČ 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice na podporu projektu "Rekonstrukce prostor

pro vznik polyfunkčního komunitního centra".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné výdaje položky "Opravy majetku ve správě OŽP" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Finanční prostředky na opravu poškozeného stanoviště kontejnerů v ul. V Zahrádkách.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,2 tis. položka 23. "Provoz MP vč. DDH - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Finanční prostředky ve výši 3 206,- Kč za uhrazené soukromé telefony od zaměstnanců městské policie za měsíc prosinec 2018. 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 69,0 tis. položka 22. "Veřejnoprávní smlouvy - FV minulých let" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 531,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky získané činností městské policie na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které budou navýšeny prostředky na mzdové náklady
zaměstnanců městské policie vč. OON (+DDH).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 87 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové
výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Finanční prostředky na pořízení nové tiskárny pro městskou policii, která byla zakoupena v rámci jednotné zakázky zadané OIT.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 sanace a zateplení střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Hydroizolačního souvrství je poškozené. Klempířské prvky na atice a ventilátorových komorách jsou již dožilé. Samočinné odvětrávací hlavice byly v minulosti
poškozeny silným krupobitím. Napojení hydroizolace na odvětrávací komínky střešního pláště je zdrojem lokálních poruch, kterými vniká dešťová voda do skladby
střešního pláště. Komínky odvětrávacího potrubí splaškové kanalizace jsou dožité a poškozeny. V jejich napojení a v prostupech konstrukcemi dochází k pronikání
dešťových vod do střešní konstrukce. Výplně otvorů strojoven výtahu jsou již na pokraji své životnosti.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Dne 20.12.2018 byla provedena hlavní mostní prohlídka mostu M401 se závěrem: most byl doporučen uzavřít pro motorovou dopravu. Mostní podpěry, křídla a čelní
zdi jsou degradovaná a je zde obnažená výztuž, která koroduje. Hydroizolace mostu není úplně funkční. Vozovka se v místech mostních závěrů rozpadá. Mostní zábradlí
je lokálně porušené. Odbor dopravy v současné době nechal zpracovat znalecký posudek, jestli je možno tento most rekonstruovat ve stávajícím stavu a jestli ano, tak v
jakém finančním limitu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I./2" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na opravu zálivu MHD ve výši Kč 400,0 tis. a nasvícení přechodu pro chodce ve výši Kč 330,0 tis. na silnici I./2 na zrealizování těchto staveb z

důvodu toho, že ŘSD, které je vlastníkem silnice I./2, bude v období 07-09/2019 provádět obnovu živičného krytu této silnice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o předpokládané náklady na uzavření smluv - autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora BOZP a případných poplatků na revize, posudky, apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Na realizaci této investiční akce je dle sdělení ORS možné čerpat dotaci ve výši cca Kč 36 000,0 tis. 

Realizace této akce bude, v případě schválení předkládaných usnesení, kryta finančními prostředky v celkové výši Kč 65 000,0 tis. v rozpočtech na rok 2019 a 2020.

Ruší usnesení č. Z/437/2019.  "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje Rozpočtové opatření č. 136. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
38 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v
rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "EBA - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "EBA - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "EBA - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu a příplatku mimo základní kapitál na základě dohody o financování společnosti EBA a.s. mezi statutárním městem
Pardubice a KÚ Pardubického kraje v poměru akcionářských podílů. Statutární město Pardubice finanční prostředky ve výši Kč 23 100,0 tis. na zvýšení základního
kapitálu a ve výši Kč 6 200,0 tis. na příplatek mimo základní kapitál a KÚ Pardubického kraje ve výši Kč 11 900,0 tis. na zvýšení základního kapitálu. Statutární město
Pardubice společně s KÚ Pardubického kraje komunikuje rozsah potřebných finančních prostředků pro posílení zdrojů investičního rozvoje a posílení likvidity
společnosti EBA, a.s. S ohledem na charakter investic lze očekávat, že takto vynaložené finanční prostředky přispějí k eliminaci ztrátového hospodaření a přispějí k
trvalému posílení provozních finančních toků.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27 960,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV
průmyslové zóny" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 -

Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 040,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky ""Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Na realizaci investiční akce "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny" byla podána žádost o dotaci na MPO ČR, která byla doručena
dne 30.4.2019. Předpokládaná výše dotace je stanovena dle předběžného rozpočtu ve výši Kč 31 253,0 tis. Dle aktuálního rozpočtu akce (před zahájením VŘ) je
předpokládaná cena Kč 37 280,0 tis. z toho dotační nárok ve výši 75 % činí Kč 27 960,0 tis. Z důvodu rozpočtové opatrnosti je do příjmové části rozpočtu navrženo
zařadit předpokládaný dotační příjem ve výši Kč 27 960,0 tis. Akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Smart akcelerátor" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart akcelerátor - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky
"Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků z položky Obecná rezerva na krytí předpokládané dotace, která nebude poskytnuta a přesun položky Smart akcelerátor pod položku
Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor - finanční prostředky na předprojektovou přípravu projektů - zpracování výukových programů s využitím v Centrálních
polytechnických dílnách a pardubických základních školách. Přestože žádost o dotaci byla v září 2017 schválena poskytovatelem dotace a v průběhu realizace projektu
byly průběžně předkládány monitorovací zprávy o realizaci projektu v souladu s předloženou žádostí o dotaci, při závěrečném vyúčtování poskytovatel dotace oznámil,
že na tuto aktivitu nelze dotaci čerpat. Město Pardubice zpracované výukové programy nezbytně potřebuje pro realizaci projektu Centrálních polytechnických dílen,
proto se nejedná o zmařenou investici.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 699,0 tis. položka 311. "Příjmy z prodeje pozemků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - p.p.č. 808/6 Staré Čívice" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Nadace pro rozvoj města Pardubic požaduje prodej pozemků z vlastnictví města Pardubic označených jako p.p.č. 361/1 a č. 3361/15 v k.ú. Pardubice (pozemky u
zdymadla). Na těchto pozemcích Nadace realizuje svoji investiční akci "Úprava nábřeží u zdymadla" na základě souhlasu města, dle smlouvy o podmínkách provedení
stavby uzavřené dne 28.6.2018. Cena pozemků dle znaleckého posudku činí Kč 3 057,0 tis. + DPH.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 105,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - p.p.č. 808/6 Staré Čívice" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Město Pardubice požaduje odkup pozemku označeného jako p.p.č. 808/6 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, který je nutný pro rozšíření
kapacity MŠ ve Starých Čívicích. Cena pozemku činí Kč 4 797,0 tis. + DPH. Nadace pro rozvoj města Pardubic podmiňuje nákup pozemků u zdymadla prodejem pozemku
ve Starých Čívicích v rámci vzájemné směny, která bude realizována formou dvou úplatných převodů. Rozdíl cen pozemků činí Kč 2 105,4 tis. včetně DPH.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 592,2 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Městský kamerový systém - oprava" (správce 214 - Městská policie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky" Městský kamerový systém - provoz" na běžné výdaje položky
"Městský kamerový systém - oprava" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky přijaté od pojišťovny, jako pojistná náhrada za pojistnou událost týkající se městského kamerového systému - pojistná náhrada a spoluúčast na
pojistné události. Opravu realizovala firma Telmo a.s.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 7 706,3 tis. na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků na základě závěrečného vypořádání hospodaření města za rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši 7 706
309,39 Kč na položku Obecná rezerva rozpočtu. Celkové zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na jednotlivé položky
představuje částku ve výši 708 033 692,78 Kč.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Zamykací systém budov MmP" na běžné výdaje položky
"Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na posílení položky Provoz MmP z důvodu:
- prodloužení nájemní smlouvy na budovu nám. Republiky 1 do 31.12.2019 (navýšení plateb za nájemné o Kč 400,0 tis.)
- úhrada za odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši Kč 973,0 tis. (při tvorbě rozpočtu není možno přesně stanovit, kolik bude tato platba
činit a dlouhodobě dochází k nárůstu částky: 2016 - Kč 482,0 tis., 2017 - Kč 421,0 tis., 2018 - Kč 761,0 tis., 2019 - Kč 793,0 tis.). 
Na posílení provozu budou využity uspořené finanční prostředky z položky "Zamykací systém budov". Dosavadní dodavatel zamykacího systému nabídl cenově výhodný
upgrade stávajícího systému, takže dojde v této položce k významné úspoře finančních prostředků.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na cizích budovách" na běžné výdaje
položky "Provozní náklady budovy nám. Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 81,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na běžné výdaje položky "Provozní náklady
budovy nám. Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Jedná se o náklady na služby a energie v nebytových prostorech, které město užívá v budově nám. Republiky 12. Dle nového výpočtového listu platného od 1.4.2019
došlo k navýšení pravidelných plateb. Tyto platby zahrnují nárůst cen energií, podíl na investicích KÚ do budovy a zkvalitnění služeb (recepční služba). Konkrétně se
jedná o navýšení o 37,8 tis. měsíčně, což je za období 4-12/2019 celkem Kč 340,0 tis. Při tvorbě rozpočtu se nepočítalo s navýšením v takové hodnotě.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na běžné výdaje položky "Budova PN 1 -

oprava havarijního stavu střechy" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
V rozpočtu se počítalo s celkovou částkou na provedení opravy nadstřešní budovy radnice ve výši Kč 6 600,0 tis. Kč. Zakázka byla vysoutěžena v celkové výši Kč 6 511,8
tis. K realizaci zakázky bylo třeba objednat technický dozor za Kč 114,1 tis.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO I - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO II - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO III - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO IV - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 43,5 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro městské obvody schválené v RmP dne 8.4.2019, č. usnesení 964/2019, byla uhrazena za
městské obvody částka 421.080,- Kč vč. DPH. Žádost KT o snížení transferů městským obvodům dle níže uvedeného rozpisu a současně o vrácení peněz do rozpočtu KT,
položka "Provoz MmP". 
MO I 72 600,00 
MO II 72 600,00 
MO III 58 080,00 
MO IV 58 080,00 
MO VI 58 080,00 
MO VII 58 080,00 
MO VIII 43 560,00
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

20.06.2019 279  Z/709/2019

20.06.2019 280  Z/710/2019

20.06.2019 281  Z/711/2019

 

20.06.2019 278  Z/708/2019



Finanční prostředky na realizaci 2. ročníku projektu Zimní ledový park - projekční práce, pro účely provozu bude využito stávající zázemí tribuny D, nově upravena
přístupová komunikace pro bruslící a provoz rolby, pro provoz rolby bude využito stávající zateplené stání s ohřevem TUV v tribuně B, vzhledem ke stavu prostoru u
paddocku je nutné vyrovnání terénu, příprava podkladní vrstvy pod ledovou plochu, příprava osvětlení ledové plochy,  a vytvoření zpevněné panelové plochy pro

umístění chladícího agregátu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "Dostihový spolek a.s. - Zimní ledový park - investiční dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na
pořízení vlastní rolby, s tím, že rolba užívaná v minulé sezóně, která byla zapůjčena od RFP, bude užívána v případě potřeby jako náhradní. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky na realizaci 2. ročníku projektu Zimní ledový park - projekční práce, pro účely provozu bude využito stávající zázemí tribuny D, nově upravena
přístupová komunikace pro bruslící a provoz rolby, pro provoz rolby bude využito stávající zateplené stání s ohřevem TUV v tribuně B, vzhledem ke stavu prostoru u
paddocku je nutné vyrovnání terénu, příprava podkladní vrstvy pod ledovou plochu, příprava osvětlení ledové plochy,  a vytvoření zpevněné panelové plochy pro

umístění chladícího agregátu.
Změna umístění a povinnost každoroční montáže ledové plochy vyvolá potřebu každoročně se opakujících prací - montáž, zprovoznění a demontáž: rozvodů chlazení,
strojovny chlazení, mantinelů včetně hráčských a trestných lavic, osvětlení, výroba ledu, apod.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 760,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky
"Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" na běžné
výdaje položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní
ochrany dětí. Na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/40191-224/1 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 18.4.2019 byla statutárnímu městu Pardubice
poskytnuta dotace ve výši Kč 1 148,0 tis. což je o Kč 1 065,2 méně než v roce 2018. Část předpokládaných mzdových nákladů sociálních pracovníků v roce 2019 ve výši

Kč 2 360,0 tis. nebude pokryta dotačními prostředky. Mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění budou prozatím hrazeny z rozpočtu MmP. S Ministerstvem
práce a sociálních věcí probíhá aktivní komunikace a statutární město Pardubice žádá o navýšení této dotace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 428,0 tis. z běžných výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - ostatní osobní výdaje" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 196,0 tis. z běžných výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 680,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP z důvodu navýšení tabulkových míst s účinností od 1.6.2019 na
základě usnesení RmP č. R/1232/2019 ze dne 13.5.2019.
2  pracovní místa - Odbor rozvoje a strategie
1 pracovní místo - Odbor školství, kultury a sportu
1 pracovní místo - Odbor hlavního architekta
1 pracovní místo - Stavební úřad
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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Finanční prostředky na základě Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu ze dne 29.12.2017 na doplatek vyrovnávací platby za rok 2018 ve výši Kč
986,0 tis. Jedná se o rozdíl mezi náklady, které společnosti vznikly v souvislosti s poskytováním veřejné služby a prokazatelnými výnosy. Rok 2018 byl zkušebním rokem
bez přesných finančních dispozic. Ze skutečného stavu účetnictví vyplývá, že plánované finanční zdroje požadované v rozpočtu města byly podhodnoceny a nestačily na
pokrytí všech režijních nákladů.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 39,8 tis. položka 411 "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Na základě oznámení o změně výše příspěvku na výkon státní správy v roce 2019 v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 39139/2019 OF

ze dne 21. 5. 2019 dojde od 1. 6. 2019 k úpravě výše příspěvku na výkon státní správy statutárnímu městu Pardubice z důvodu výkonu některých činností prováděných
v rámci přenesené působnosti za obec Staré Hradiště. Celková částka výše příspěvku na výkon státní správy bude činit 81 321 804,- Kč.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. v rámci položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" z kapitálových výdajů
na běžné výdaje položky (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na restaurátorské práce na dřevěném obložení stěn historického sálu, které spadají do běžných výdajů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, nabídková cena ve výši Kč 600,0 tis. V rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč
550,0 tis. Jedná se o přesun fin. prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 113,2 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky
"Ratolest - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Finanční prostředky na zakoupení plynového sporáku v předpokládané hodnotě Kč 113,2 tis. V současné době organizace používá plynový sporák z roku 1980, který je
již 39 let v permanentním provozu, čemuž odpovídá i jeho technický stav. Sporák má již značně opotřebované všechny pohyblivé části, plynové součástky jsou
poškozeny, vnitřní plechy jsou zrezlé. Stroj je nebezpečný pro obsluhu a vlastní provoz. Technik, který posuzoval jeho technický stav, jej doporučil trvale vyřadit z
provozu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 342,0 tis. z běžných transferů položky "Dotace občanům na nákup Seniorpasu" (správce 598 -

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. (+70)" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na kompenzaci ztráty na tržbách DPmP, a.s. za jízdné cestujících nad 70 let věku. Od 1. září 2019 se počítá se změnou financování, kdy bude
umožněno jízdné zdarma pro všechny občany (nejen města Pardubic) nad 70 let věku.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V průběhu zpracování projektové dokumentace na realizaci psího útulku došlo ze strany vedení města k požadavku na změnu umístění zájmového prostoru určeného
pro novostavbu psího útulku. V důsledku této změny je nutné vybrat nového zhotovitele projektové dokumentace. V rámci ukončení smluvního vztahu s původním
zhotovitelem dojde k finančnímu vypořádání za vypracovanou část díla v předpokládané výši Kč 155,0 tis. Předmětem zpracování projektové dokumentace je
novostavba útulku pro odchycená zvířata na území města Pardubic. Projektová dokumentace bude řešit novostavbu útulku včetně areálových zpevněných a
nezpevněných ploch, napojení na inženýrské sítě, přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektro. Nedílnou součástí budu řešení oplocení, sadových úprav,
veřejného osvětlení, příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Areál Červeňák" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na sanační práce v areálu Červeňák (oplocení, zabezpečení, sanační práce apod.), který byl převeden do majetku města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 844,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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V ZŠ Svítkov probíhá od 3.12.2018 v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Z těchto důvodu mísí být zajištěno náhradní stravování žáků. Po předešlých
jednáních bylo zajištěno vyvařování a distribuce jídel ve spolupráci se SSmP. Provozní režie bez surovin, které hradí žáci, je ze strany SSmP stanovena na 42,61 Kč bez
DPH. Prozatím byl škole ze strany zřizovatele poskytnut příspěvek ve výši Kč 2 605,6 tis. na období 12/2018-06/2019, přičemž ZŠ do konce dubna 2019 vyčerpala částku
ve výši Kč 1 761,1 tis. Předkládáme požadavek na dofinancování nákladů za měsíc 09-10/2019 ve výši Kč 844,0 tis. Ostatní požadavky budou řešeny v rámci dalších
změn rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 907,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Od 15.6.2019 je avizována v Základní škole Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše rozsáhlá a kompletní rekonstrukce kuchyně (vč. školní jídelny), která bude probíhat až do
30.11.2019! Jedná se o celé 3 měsíce provozu.  V souvislosti s touto akcí je nutné zajistit stravování především žáků a následně i zaměstnanců školy dovozem stravy. S
tím souvisí veřejná zakázka na stravování. Celkem se jedná po uvedenou dobu o výdej cca 42.000 jídel. Je nutné počítat i s režijními náklady dodavatele, které bude
hradit škola (úhradu potravin budou hradit rodiče). Pokud vycházíme z nákladů na stravování pro ZŠ Dubina v době rekonstrukce v roce 2017, potom režijní náklady by

byly cca 50,00 Kč bez DPH na jeden oběd. Celkové náklady na uvaření a distribuci stravy vyjdou na cca 2.490 tis. Kč po dobu rekonstrukce. V tomto požadavku žádáme o

zálohu na cca 1 měsíc. Tedy 700 tis. Kč.  Pro dovážení jídla a splnění hygienických požadavků, je nutné dokoupit gastronádoby a termoporty (cca 18 tis. Kč i když část
půjčí ZŠ Dubina) a další zaříze tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu zaměstnanců, ochrana majetku je
konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která posuzovala bezpečnostní rizika našeho
úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí dat v potřebném
formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 149,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

ZŠ Pardubičky je stravována z MŠ Čtyřlístek (nár. Hrdinů) v jejímž objektu má svoji výdejnu stravy. V době od 24.4. do 31.5. MŠ nebyla schopna pro ZŠ zajistit dodání
stravy z důvodu dlouhodobé nemoci personálu. Stravování po tuto dobu zajišťovala ZŠ Pardubice - Dubina, E. Košťála. Náklady na provozní režii (platy kuchařek ve výši

Kč 105,0 tis. a energie ve výši Kč 25,0 tis.) a distribuci stravy (ve výši Kč 19,0 tis.) činí celkem Kč 149,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Terminál B - bezpečnostní audit" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V současné době je dopracována na akci Terminál B dokumentace k územnímu řízení a finalizují se stanoviska DOSS. Jedním ze stanovisek je i závazné stanovisko
odboru dopravy MmP, s podmínkou vypracování bezpečnostního auditu a zapracování jeho případných doporučení do projektu pro další stupeň, tj. do DSP

(dokumentace pro stavební povolení). Na základě tohoto požadavku byla ORS provedena poptávka a dne 3.6.2019 doručena cenová a technická nabídka na zpracování
bezpečnostního auditu ve výši 288.585,- Kč vč. DPH. Dílo dle nabídky bude zpracováno do 4 měsíců od objednání. V případě objednání na konci měsíce června 2019 je
tak termín zhotovení auditu na konci října 2019, jeho výsledky pak musí být zapracovány do DSP tak, aby odevzdání DSP zároveň korespondovalo s uzavřenou SoD na
projektovou a inženýrskou činnost se společností OPTIMA Vysoké Mýto. Zpracování tohoto bezpečnostního auditu je tedy závaznou podmínkou dotčeného orgánu –
OD MmP pro další stupeň projektové dokumentace na uvedenou akci města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost " (správce 1327 - Odbor dopravy).

Žádost o na navýšení kompenzace pro účely krytí finančních ztrát plynoucí z provozování městské hromadné dopravy za rok 2019. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
(dále jen žadatel) předkládá tuto žádost na základě čl. IV odst. 1 písm. b), f), g) a h) přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb., mezi žadatelem a statutárním městem Pardubice dne 29. 12. 2015 (dále jen Smlouva).
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Žadatel je na základě výše uvedeného ustanovení Smlouvy oprávněn podat žádost o navýšení kompenzace:

1. Pokud se cena motorové nafty nebo směsné motorové nafty nakupované žadatelem pro provoz naftových autobusů změní v ročním průměru o více než 6 % oproti

úrovni zohledněné při vypracování výchozího finančního modelu (se zohledněním indexace). Při splnění této podmínky bude dle Smlouvy kompenzace změněna o

polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny nafty nebo směsné motorové nafty na náklady dopravce.

2. Pokud se cena elektřiny nakupované dopravcem pro provoz v elektrické trakci (zahrnující všechny složky elektřiny včetně ceny za distribuci, podporu elektřiny z

obnovitelných zdrojů apod.) změní v posuzovaném roce v ročním průměru o více než 10 % oproti úrovni zohledněné při vypracování výchozího finančního modelu (se
zohledněním indexace), bude kompenzace změněna o polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu ceny elektřiny na náklady dopravce.

3. Pokud se cena zemního plynu nakupovaného dopravcem pro provoz plynových autobusů (včetně veškerých poplatků za distribuci, za rezervaci apod.) změní v ročním
průměru o více než 15 % oproti úrovni zohledněné při vypracování výchozího finančního modelu (se zohledněním indexace), bude kompenzace změněna o polovinu
částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny plynu na náklady dopravce.
4. Pokud se cena zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidel dopravce změní v ročním průměru o více než 10 % oproti úrovni zohledněné při vypracování
výchozího finančního modelu (se zohledněním indexace), bude kompenzace změněna o polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny zákonného
pojištění na náklady dopravce. S ohledem na skutečnost, že ceny ve shora uvedených komoditách dosáhly v roce 2019 významného nárůstu, žádá tímto žadatel o
navýšení kompenzace pro rok 2019 o 4.000.000,- Kč. Tato částka bude dále započtena vůči nároku vyplývajícího z čl. VI. odst. 4) Smlouvy o veřejných službách v

přepravě cestujících. Případný finanční nárok v rámci celkové úhrady kompenzace za rok 2019 dle podmínek smlouvy bude žadatelem uplatněn v poslední změně
rozpočtu pro rok 2019.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Návrh usnesení
byl stažen.

Již v roce 2014 byla zpracována PD na tzv. mokrý poldr na Spojilském odpadu. Zejména kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům k pozemků nebyla akce dotažena k
územnímu řízení. Vzhledem k možnému využití vytěženého materiálu na dopravní stavby v okolí města (zejména SV obchvat) a tím i zlevnění stavby je účelné dokončit
územní řízení a vydat stavební povolení. Proto je požadována částka Kč 200,0 tis.  na aktualizaci projektu k ÚR. Akce byla prezentována na pracovním semináři
zastupitelů na Kraskově, projednán v komisi pro strategii a smart city a v komisi pro životní prostředí. Investiční záměr bude předložen ke schválení na ZmP dne 20. 6.
2019 v rámci samostatné zprávy.
"Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné výdaje položky "Strategie školství" (správce 1731 - Odbor školství, kultury a sportu).

Položka záležitosti předškolní a školní výchovy je vytvořená pro mimořádné a nestandardní případy v rámci metodiky řízení a správy škol a školských organizací, což
vytvoření koncepce rozvoje školství splňuje. Jedná se o převod finančních prostředků z vlastní kapitoly na první etapu tvorby strategického dokumentu "Koncepce
rozvoje školství města Pardubic", jehož zpracování máme uloženo nejen Strategickým plánem města, ale zejména jeho vznik je nutností pro další rozvoj školství na
území města (další čerpání mj. i evropských financí). 1. Analytická část – bude zpracována metodikou využití nestrukturovaných dat při strategickém řízení a jejich
následnou implementací. Data budou získávána robotickým vytěžování dat z internetu a hromadným zpracováním dat veřejné správy (ta slouží mj. pro výpočet Indexu
kvality života projektu Obce v datech. Tato část bude obsahovat zejména analýzu, posouzení a syntézu všech relevantních poznatků a informací, které mají vztah k
oblasti školství. Analytická fáze bude provedena kombi tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytn

Analytická fáze bude zahrnovat minimálně:
• Faktory na vstupu, které mají dopad do oblasti vzdělávání (bydlení, demografie, trh práce, megatrendy, industry 4.0, vnější prostředí a další),
• faktory v systému vzdělávání MMP (mateřské školy, základní školy, technické vybavení, nemovitosti, a další),
• analýza stávajících nástrojů a intervencí v systému vzdělávání MmP
• analýza kombinující dosavadní poznání, vstupní strukturovaná i nestrukturovaná data a aktuální přístup zřizovatele k řešené oblasti.
• V rámci workshopů se bude postupovat dle metody strukturovaného postupu týmového zodpovídání báze otázek připravených na základě vstupních dat. Výhodou
této metody je propojení klíčových aktérů a detailní analýza stavu řízení a fungování oblasti.
Prakticky bude obsahovat:
1. situační analýzu pardubických škol, školských zařízení a souvisejících zdravotnických zařízení,
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2. popis stavu budov, včetně stravovacích zařízení a sportovišť,
3. vztah zřizovatele a škol po stránce možností legislativy a jejich řízení
4. stav kapacit zřizovaných škol a školských zařízení,
5. demografie města a školské kapacity.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Dostihový spolek - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. položka 23. "Předpokládaný příjem Pk - Dostihový spolek - reklamní služby" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dostihový spolek - reklamní služby - Pk" (správce 414 - Kancelář primátora).
Na základě jednání statutárního města Pardubic s KÚ Pardubického kraje v otázce titulárního partnera Dostihového spolku a.s. Pardubice je uvažováno se změnou
názvu "Dostihové závodiště" na "Pardubické závodiště" a zároveň rozšíření financování. Jedná se o rozšíření reklamního plnění ze strany města Pardubic i KÚ
Pardubického kraje. Bylo projednáno na poradě vedení města, která s návrhem souhlasila. Dle vyjádření právního odboru MmP se nejedná o nepovolenou veřejnou
podporu.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 810,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Upřesnění rozpočtového opatření č. 201 schváleného na jednání ZmP dne 30.5.2019, kde byla předmětem usnesení finanční částka ve výši Kč 2 904,3 tis. Skutečná výše
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Benešovo náměstí je ve výši 2 094 246,-
Kč tzn. rozpočtově Kč 2 094,3 tis. Jedná se o nastavení účetní správnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "30. výročí od Sametové revoluce" na běžné výdaje položky
"Městské slavnosti - Podzim" (správce 1734 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu podzimní části Městských slavností Pardubice. Z důvodu vyhlášení tematických grantů v

rámci Programu podpory kultury na zajištění a realizaci akcí a projektů k oslavám 30. výročí od Sametové revoluce a financování části těchto akcí a projektů z tohoto
Programu může být rozpočtová položka "30. výročí od Sametové revoluce" o tuto částku ponížena.    
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Zamykací systém budov" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci stávající položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje - nastavení účetní a rozpočtové
správnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na kapitálové výdaje
položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky
"Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o převod zbylých finančních prostředků z akce ZŠ Studánka - oprava vzduchotechniky školní jídelny, která nebyla realizována. Tyto finanční prostředky budou
použity v rámci položky velká údržba školských zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"Památník Zámeček - rekonstrukce a modernizace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o přesun ve výši Kč 150 tis. na dílčí část projektové dokumentace a Kč 20 tis. o dofinancování dodatku č. 2 ke smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace
a výkon inženýrské činnosti. V současné době jedná Město Pardubice s Památníkem Lidice jako budoucím možným provozovatelem Památníku Zámeček. Ze strany
zástupců Památníku Lidice, které jsme přizvali ke konzultacím rozpracovaného projektu, byl vznesen požadavek na zapracování kamerového a zabezpečovacího
systému celého objektu, s kterým nebylo původně v projektu počítáno.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na krytí vzniklých změn při realizaci stavebních prací (méněpráce a vícepráce), které budou předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V průběhu
realizace zakázky „RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická“ předložil zadavatel projektu UMO II požadavek na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí v místě realizace díla. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 166,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).                                                                                                   
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Cílem zpracování strategie je mít odborně a profesionálně zpracovaný strategický materiál s dlouhodobou perspektivou, s vydefinovanými cíli a jasně stanovenou
implementací jednotlivých opatření vázaných na rozpočet města, dokument projednaný a akceptovaný napříč politickými stranami v Zastupitelstvu města Pardubic.
Výstupem bude dokument - Strategie bydlení pro město Pardubice, který by měl napomoci ve svých opatřeních zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel
města, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu ve městě spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel.
Současně s tím přinese řešení problematických oblastí v rámci bytového fondu vlastněným městem, jako jsou návrhy na odstranění přetrvávající zanedbanosti
bytového fondu, nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního bydlení, nízký počet nově budovaných bytů apod. Finanční prostředky budou určeny na náklady
spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem a na případništění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v

souladu s dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK nájemní smlouva na dobu 10

let.společně s automobily a pomalejší cyklisté využívající úzký chodník ohrožují chodce. Dochází zde ke střetu vozidel, cykli

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje
položky "MŠ K Polabinám – protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení rozpočtu položky z důvodu dodávky a montáže systému TERA do přízemního pavilonu školy. Jedná se o systém na měření výskytu radonu. Montáž bude
následovat po zhotovení rekuperace v MŠ. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny
na jedné položce a následně dochází k jejich přerozdělení na konkrétní akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky na náklady spojené s výzvou na podání nabídek do VŘ na projekt na IT vybavení CPD, předpokládaná cena ve výši Kč 230,0 tis. bez DPH.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na
kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl již, v rámci výzvy
nositele ITI č. 46, předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z EU
fondů je tak příprava „ostré žádosti“ prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti, které
budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování kompletní
projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku,
kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační
činnosti pro zajištění povinných příloh.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní parkovací systém v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl, již  v rámci
výzvy nositele ITI č.52, předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z

EU fondů je tak příprava „ostré žádosti“ prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti,
které budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování
kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do
okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění
koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studii proveditelnosti pro IROP a studii proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZŠ ITI projektů Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Zahraniční služební cesty" (správce 414 - Kancelář primátora).

Finanční prostředky na pokrytí části nákladů (ubytování) na zahraniční cestu do Helsinek dvou zástupců ORS. Účelem cesty byla mj. návštěva projektů zaměřených na
spolupráci mezi městem-univerzitou-MSP a projektů na tzv. otevřená data, které poskytují města pro využití soukromým subjektům. Jedná se o typové projekty, které
bude možné podporovat v novém programovém období, na které se v současné době město Pardubice připravuje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na
kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Náklady na zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt „Galerie města Pardubic“ dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro SC 3.1 IROP, dle pravidel ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, resp. do 34. výzvy ZS ITI ve vazbě na 48. výzvu ŘO IROP a ve vazbě na 61. výzvu Nositele ITI a dále pak náklady na administraci
projektu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 280,0 tis. z běžných výdajů položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" na běžné výdaje
položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii na silnici I/36 od nadjezdu Globus po konec obce Pardubice. Veřejné osvětlení je v majetku Synthesia a.s.
a město Pardubice bude hradit náklady na elektrickou energii, která zabezpečuje nasvícení celého prostoru, tj. silnice I/36, cyklostezky a chodníku, o finanční
prostředky na platbu za elektrickou energii společnosti Pražská plynárenská a.s., v rámci "přednádraží" (veřejné osvětlení, světelná signalizace) a ve výši Kč 4,0 tis. na
zřízení přípojného místa v podchodu u Zelené brány. Finanční prostředky byly vyčleněny v rámci IV. změny rozpočtu na rok 2019 na položku "Platba za energie dle
smluv s jinými subjekty", nicméně fakturace probíhá prostřednictvím položky "Správa a údržba komunikací". Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO V" na kapitálové výdaje položky "Správa MO II"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 52,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO V" na kapitálové výdaje položky "Správa MO VI"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO II" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO VI" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO VII" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu dle skutečných potřeb jednotlivých městských obvodů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická" na
kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení finančních prostředků pro možné uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Vítězná nabídková cena ve výběrovém řízení byla vyšší, než
původní předpokládaná cena díla a finanční prostředky schválené v rozpočtu města. Pro uzavření smlouvy o dílo a následnou realizaci díla je nutné navýšení finančních
prostředků o uvedenou částku. Z položky "Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická" jsou převáděny finanční prostředky ve výši Kč 1 900,0 tis. z důvodu zrušení
akce pro špatný technický stav soukromé nemovitosti v ulici, která by mohla být poškozena při provádění stavebních prací těžkou technikou. Z položky "Parkovací dům
u multifunkční arény - PD" jsou převáděny finanční prostředky ve výši Kč 2 100,0 tis. z důvodu zatím neurčených a nejasných zadávacích podmínek na realizaci této
akce, kdy není předpoklad zahájení realizace v nejbližší době.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "ZŠ

E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, ze kterého vzešla nejnižší nabídková cena realizace o Kč 120,0 tis. vyšší.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti při účtování nákladů na zpracování akustické studie posouzení objízdných tras souvisejících s akcí rekonstrukce
mostu - nadjezd Kyjevská, na základě které bylo vydáno kladné stanovisko KHS PK k rekonstrukci mostu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - rekonstrukce zpevněných ploch" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o rekonstrukci zpevněné plochy tvořené povrchem z asfaltových pásů. Jednotlivé pásy na sebe plynule nenavazují, mezi jednotlivými pásy jsou mezery a
výškové rozdíly, asfalt je rozpraskaný. V prostoru plochy je umístěn odlučovač tuků, jehož kryt vystupuje nad úroveň okolní plochy. Postupem času došlo k výškovým
posunům jednotlivých částí ploch, e kterých se při dešti hromadí voda, která v zimních měsících tvoří ledové plochy. V prostoru je tedy evidováno velké množství
překážek a nerovností, které mohou vést k pádu osob, a to především dětí. Kontrola BOZP konstatovala od posledního posouzení stavu z listopadu 2017 zhoršení stavu
povrchů a zvýšení rizika možného úrazu dětí a doporučila uvedené prostory pro činnost dětí nepoužívat. Z těchto důvodů je potřeba zahájit opravy v co možná
nejmenšího provozu školy.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" na běžné výdaje
položky "Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity pro vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2018 - bytové jednotky a nebytové prostory.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 543,3 tis. položka 41. "Sociálně-právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Sociálně-právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí 2. část byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace ve výši 7 543 324,0 tis. na pokrytí
výdajů na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání
se státním rozpočtem. Celková výše dotace činí Kč 13 820,6 tis.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 373,1 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" na běžné
výdaje položky 41. "Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z běžných výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na běžné výdaje položky "SSZ

K7 křižovatky Palackého x Hlaváčova - věcná břemena" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o finanční prostředky ve výši 558,59 Kč za zvláštní užívání pozemku na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o zřízení věcného břemene, silnice I. tř. č.
36 P/VP/IS/2018/024 stavba "Nové kabelové trasy SSZ K7 Palackého - Hlaváčova p.č. 3906/12 Pardubice.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO VIII - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků na pořízení hasičského auta pro Sbor dobrovolných hasičů Hostovice. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu MO VIII

Hostovice do rozpočtu MmP. Odsouhlaseno starostou MO VIII Hostovice.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,1 tis. položka 41. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Na základě oznámení KÚ Pk č.j. KrÚ 54314/2019 ze dne 15.7.2019 dochází k úpravě výše příspěvku na výkon státní správy městu Pardubice z důvodu výkonu státní
správy na úseku přestupků za obce Čeperka a Kunětice od 1.8.2019. Celková výše souhrnného dotačního vztahu zasílaného statutárnímu městu Pardubice
prostřednictvím KÚ Pk činí 81 356 829,0 Kč.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. položka 41. "Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
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Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu byla statutárnímu městu Pardubice z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 poskytnuta účelová dotace na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši 1 425 000,- Kč. Z
dotace budou poskytnuty příspěvky vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se na území městské památkové rezervace na jejich obnovu.

Zvýšení finančních prostředků v finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. položka 41. "Dotace MP - Program regenerace MPR" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné
výši.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - VČ Muzeum - Zámek - hradební zeď" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků v finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,7 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních
památek" na běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 2 ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 365,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 2 ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,8 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné
transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 117, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 117, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,2 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné
transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 101 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 101 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v rámci, kterého jsou v souladu
s Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR poskytovány finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům
příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně 50 % z celkové částky a vlastník nemovitosti se musí
podílet minimálně 40 % z celkové částky na celkových náklady obnovy.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" na
běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Investiční akce "ZŠ Benešovo náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů" byla oproti předpokládané ceně 12 353 907,66 Kč vysoutěžena za částku 8 786 139,30 Kč. Ze
zkušeností z obdobných rekonstrukcí elektrorozvodů na jiných školách vyplývá, že během vlastních prací nedochází k navyšování vysoutěžených cen nad rámce SOD z

důvodů víceprací. Projektové dokumentace jsou v tomto směru kvalitně zpracovány a několikrát zkontrolovány a nepředpokládá se výskyt nepředvídatelných nákladů
vetší než max 10 % z ceny díla. Z těchto důvodů je požadován přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. na položku "Velká údržba školských zařízení". Tyto
finanční prostředky budou použity na nepředvídatelné havarijní opravy na jednotlivých budovách MŠ a ZŠ, kterých, vzhledem ke stáří mnohých budov, přibývá. Na
položce "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" zůstane dostatečná finanční rezerva na případné ostatní související náklady a pro řešení případných
víceprací.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné
výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Tyto prostředky jsou nutné pro řešení především havarijních oprav na jednotlivých objektech. Například bude provedena oprava sociálních zařízení ve stravovacím
pavilonu U Josefa 118 a oprava sociálního zařízení u školní jídelna ZŠ J. Ressla. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Úprava
křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 434,1 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 421,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 199,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 655,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 494,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 492,3 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 325,5 tis. položka 41. "Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Na základě rozhodnutí č. 2 Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace na Výkon sociální práce (s výjimkou agendy
sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 1 325 544,- Kč z dofinancování. Celková výše dotace nyní činí 2 473 775,- Kč. Částka, kterou požadovalo město Pardubice činila 4

559 511,- Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Platy
zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 325,5 tis. z běžných výdajů položky "Výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Sociální a
zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o částečné vrácení finančních prostředků na mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění sociálních pracovníků v rámci dotace ze státního rozpočtu
na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí, které byly přesunuty na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce" dle usnesení ZmP č.
Z/713/2019, rozpočtové opatření č. 283/2019. Na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/40191-224/2 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 24.7.2019 byla
dodatečně poskytnuta dotace ve výši Kč 1 325,5 tis. na Výkon sociální práce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné
výdaje položky "Studánecký les - V. etapa - vodní režim - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o náklady na revizi a aktualizaci projektové dokumentace dle aktuálních podmínek dotačního programu včetně hydrogeologického průzkumu, z důvodu
projednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ve vazbě na podání žádosti o dotaci v rámci aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o úpravu
přírodních vodních ploch ve Studáneckém lese. Projekt je v souladu se státní koncepcí zadržování vody v krajině a přispěje k optimalizaci vodního režimu v dané
lokalitě.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na
běžné výdaje položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit -
nájemné" na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.

Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků po vyplacení schválených dotací mezi položkami Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 274,0 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 617,0 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla statutárnímu městu Pardubice zaslána 2 část (dofinancování) investiční a neinvestiční dotace na akci
"Rekonstrukce odborných učeben na základní škole Závodu míru". Realizováno z dotačního programu EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva 66 "Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty ITI" na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 117D03G00993. Kompletní realizace včetně financování byla dokončena v roce 2018. Cílem projektu byla modernizace odborných učeben fyziky a chemie včetně
kabinetů fyziky a chemie a dvou počítačových učeben. Dále zřízení odborných učeben přírodopisu a matematiky včetně kabinetů (stavební práce a strukturovaná
kabeláž, konektivita, mobiliář, učební pomůcky a strojní vybavení, SW a HW vybavení). Celkové realizační náklady projektu včetně DPH činily 21.336.318,58 Kč, z toho
vlastní zdroje ve výši 6.043.105,8 Kč, dílčí dotace v roce 2018 ve výši  tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnost

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - II. etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Stávající objekty Aquacentra Pardubice slouží pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel, a to nejen Pardubic, ale širokého okolí. Dostavbou II. etapy - občerstvení v
prostoru pod 25m bazénem se účel nemění. Navržené sezonní občerstvení zajistí služby pro návštěvníky venkovního koupaliště. Dostavba občerstvení je jednoduchá
přízemní stavba situovaná v prostoru pod 25m bazénem. Kolem této stavby budou dokončeny do finální úpravy zpevněné plochy pro veřejnost i zázemí bazénu.
Výrazným architektonickým prvkem je dřevěné obložení fasády občerstvení, které plynule přechází do oplocení oddělující od sebe prostor pro veřejnost a prostor

technický. Součástí celé přístavby je: stavební část - vlastní objekt, zpevněné plochy, konstrukční řešení, vzduchotechnika, měření a regulace, zdravotně technická část,
silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, gastro vybavení. Celkové realizační náklady jsou v rámci zpracovaného samostatného projektu vyčísleny v celkové výši 5

733 000,- Kč včetně DPH. Členění investičních nákladů d tis. Kč (stávající dřevěná - nábytkov

1. Architektonicko – stavební řešení   3 091 896,- Kč
2. Vzduchotechnika   237 489,- Kč
3. Měření a regulace   155 506,- Kč
4. Zdravotně technická instalace   638 547,- Kč
5. Silnoproudá elektrotechnika   466 709,- Kč
6. Slaboproudá elektrotechnika   325 225,- Kč
7. Gastronomické vybavení   394 460,- Kč
8. Vedlejší rozpočtové náklady   423 500,- Kč
Požadované finanční prostředky ve výši Kč 6 300,0 tis. uvažují s dalšími náklady na koordinátora BOZP, případně zprávy a měření. Schválení potřebných finančních
prostředků v IX. změně rozpočtu je požadováno především z pohledu celkového dokončení všech prací v plaveckém areálu - venkovního plnohodnotného občerstvení
pro návštěvníky venkovního koupaliště. Dále také z důvodu možné realizace všech prací v jarních měsících roku 2020 (před vlastním zahájením letní sezóny) po

předchozím výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 141,4 tis. položka 12. "Transfer z MO II - vyúčtování služeb 2018" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24,1 tis. položka 12. "Transfer z MO III - vyúčtování služeb 2018" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Jedná se o finanční prostředky z vyúčtování služeb (teplo, voda, teplá voda, elektrická energie) v budovách, které jsou v užívání městských obvodů za rok 2018.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. položka 12. "Transfer z MO I - IT" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií)
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. položka 12. "Transfer z MO III - IT" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Správa MO III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Jedná se o finanční prostředky, které již byly nebo budou použity v roce 2019 na úhradu aktualizací systémů jako je ASPI, aplikace Dej Tip, moduly systému GINIS.

Jelikož MO I a MO III nejsou ve správě OIT, ale využívají uvedené licence a aplikace, budou finanční prostředky převedeny na Odbor informačních technologií MmP.

19.09.2019 336  Z/778/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 372,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky v úseku mezi ul. Hradecká a Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na
kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Finanční prostředky na nákup swiche (CiscoCytalyst 9200I48-port, PoE+) pro fyzické připojení telefonů a PC do počítačové sítě MmP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 152,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" na položku 415.

"Dotace - URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Na základě podepsané Joint convention (společné úmluvy) podepsané 19.10.2018 vedoucím partnerem sítě Tech Revolution v rámci operačního programu URBACT III,

městem Barnsley, byly proplaceny výdaje vynaložené městem Pardubice v první fázi projektu (05–10/2018). Zejména se jednalo o náklady na zajištění služeb
koordinátora pracovní skupiny – ULG týmu, mzdové náklady, náklady na zahraniční služební cesty, náklady na setkání s vedoucím partnerem v Pardubicích v červnu
2018. Hlavním důvodem zapojení do projektu Tech Revolution bylo založení podnikatelského inkubátoru P-PINK, jehož provoz podporuje společně s Pardubickým
krajem i město Pardubice. Projekt je přímo zaměřen na problematiku podnikatelských start upů a inkubátorů a zejména na přenos know-how mezi jednotlivými
partnery projektu – do projektu je zapojeno 6 partnerských měst s inovačním potenciálem a start-upem/inkubátorem v jeho sídle. Velkou přidanou hodnotou účasti v
tomto mezinárodním projektu je i poskytnutí externích expertů s dlouhodobou praxí v daništění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Pala

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 93,1 tis. položka 415. "Příjem od mezinárodních institucí - EURO EQUUS" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Spolupráce se zahraničím" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Jedná se o vrácení finančních prostředků ve výši 3 614,- EUR od Asociace EURO EQUUS za překladatelské služby. Navýšení položky "Spolupráce se zahraničím" je z

důvodu plánovaného výjezdu pardubického hokejového mužstva do partnerského města Skelleftea ve Švédsku.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. položka 412.. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky získané činností MP na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které jsou navyšovány mzdové prostředky zaměstnanců MP. Jedná
se o předpokládanou výši finančních prostředků získaných do konce roku 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 77,4 tis. položka 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
Jedná se o finanční prostředky za výuku dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti na Dukle za I. pololetí roku 2019. Prostředky budou použity na úhradu nákladů
spojených s provozem MP včetně DDH.
Úprava rozpočtu sociálního fondu MmP o 500,0 Kč na úrocích z účtu v příjmové části rozpočtu a zároveň navýšení ve výdajích na poplatcích z účtu.
Úprava rozpočtu sociálního fondu MP o 4 000,0 Kč na úrocích z účtu v příjmové části rozpočtu a zároveň navýšení ve výdajích n a komplexním ozdravném programu ve
výši 3 000,0  Kč a na poplatcích z účtu o 1 000,0 Kč.
Na základě "Dohody o poskytování fiktivního cash poolingu pro obce a s nimi spjaté osoby" uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Komerční bankou a.s. dne
26.6.2019 je s účinností od 1.7.2019 inkasován měsíční poplatek za každý bankovní účet zapojený do cash poolingu ve výši 100,- Kč a zároveň tyto účty budou lépe
úročeny.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
Okrajová 294 a 295 - sanace balkonů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
Sluneční 300 a 301 - sanace balkonů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že balkony jsou v havarijním stavu. Nájemcům byl zakázán vstup na tyto balkony. Projektová dokumentace musí být
vypracována v rozsahu pro stavební povolení a provádění stavby. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 140,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
Mladých 181 - 184 - sanace vstupních přístřešků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Stávající vstupní přístřešky vykazují viditelné poruchy. Na nášlapné vrstvě před vstupem do objektu a v omítce jsou viditelné trhliny. Klempířské prvky jsou na konci své
životnosti (okapové žlaby, oplechování kryjící dilatační spáry). Na železobetonových pilířích dochází k nesoudržnosti omítkového souvrství s podkladem. Střešní krytina
vykazuje defekty v detailech, a proto dochází k zatékání do střešního pláště. U předloženého schodiště s dodatečně provedenými nájezdovými rampami jsou patrné
trhliny a nesoudržné kusy betonové vrstvy. Vlivem špatného stavebně technického stavu konstrukce může dojít ke zranění osob vstupujících do objektu. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
K Rozvodně 97 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na sanaci lodžií v bytovém domě. Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že lodžie jsou v havarijním
stavu (zrezlé zábradlí). Nájemcům byl zakázán vstup na tyto lodžie.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Bělehradská 513 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na provedení sond na lodžiích z důvodu zjištění skutečného stavu pro vypracování projektové dokumentace na odstranění
havarijního stavu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 950,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava parkoviště Galanta" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na opravu parkoviště Galanta v ulici Na Drážce.

19.09.2019 345  Z/787/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 178,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava dlažby cyklostezka Paramo - letiště - podél I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 770,4 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky
"Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Navýšení finančních prostředků na opravu mostních závěrů a mostního zábradlí mostu Rosice - Svítkov. Celkové vyčleněné prostředky v rozpočtu činí Kč 7.070,4 tis.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 593,8 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 460,4 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 415,1 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,6 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 525,9 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 148,6 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" (správce 598 -

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 151,9 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR statutární město obdrželo dotaci na náklady spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu. Konání voleb
organizují a zajišťují městské obvody z tohoto důvodu jsou finanční prostředky na základě vyhodnocení předběžných nákladů přeposílány do rozpočtů jednotlivých
městských obvodů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 472,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - basketbalové koše" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - basketbalové koše" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Na žádost základní školy a doporučení komise pro sport se jedná se o finanční prostředky na výměnu a modernizaci 6 kusů basketbalových košů v tělocvičnách ZŠ E.
Košťála (2 ks spouštěcí basketbalové koše a 4 ks tréninkové koše). Stávající koše nevyhovují BOZP a požadavkům školy a sportovců. Modernizací získá škola výškově
nastavitelné koše, které budou využity nejen při výuce tělesné výchovy dětí, ale i pro basketbalové kluby, které tělocvičny využívají v odpoledních hodinách pro

tréninky. Tělocvičny využívají kluby - Sportovní škola basketbalu Pardubice a Basketbalový klub Studánka Pardubice. Celkové náklady na pořízení košů jsou ve výši Kč
622,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných transferů položky "Ratolest - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky
"Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Příspěvková organizace statutárního města Pardubic Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace získala od září roku 2016 dotaci z ESF na činnost dětských skupin
(jesle). Z tohoto důvodu nečerpá příspěvek na provoz od zřizovatele v potřebné výši, ale pouze Kč 160,0 tis. ročně, což je maximální přípustná spoluúčast zřizovatele
(5% z celkové výše dotace). Zbývající část příspěvku ve výši Kč 1.000,0 tis., která slouží k překleknutí časového nesouladu mezi vzniklými náklady a skutečným zasláním
 dotace z ESF na bankovní účet, organizace vždy na konci roku vrací do rozpočtu zřizovatele. Výše poskytnuté dotace z ESF se odvíjí od skutečné docházky dětí do
zařízení a v případě nepřítomnosti dětí (např. nemocnost) je krácena. V letech 2016 - 2018 (tedy v období transformace dětských jeslí na dětské skupiny) byly
organizací získány finanční prostředky na provoz dětských skupin v celkové výši Kč 7.599,9 tis, (v roce 2016 to bylo Kč 1.548,2 tis., v roce 2017 to bylo Kč 3.012,4 tis. a v
 roce 2018 Kč 3.039,3 tis.), přičemž ištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v souladu s dotačními pravidly a v
souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK nájemní smlouva na dobu 10 let.společně s automobily a
pomalejší cyklisté využívající úzký chodník ohrožují chodce. Dochází zde ke střetu vozidel, cyklistů a chodců. Na levém břehu bude lávka zapuštěna do již stávajících
stavebně připravené konstrukce realizované v rámci dřívější výstavby a bude navazovat na stávající stezku podél komplexu Poseidon. Na pravém břehu bude lávka
navazovat na stávající cyklotrasu vedoucí po koruně protipovodňové hráze vedoucí podél reky Labe. Navrhovaná stavba je komplexně řešena pro bezbariérový přístup
 z obou břehů řeky Labe vč. nábřeží Závodu Míru. Součástí projektu budou i související investice jako terénní a sadové úpravy, přeložky sítí.nto požadavek nebude ze
strany zřizovatele pokryt, bude ohroženo hospodaření školy a škola ukončí hospodářský rok ve ztrátě. Pokud nebudou náklady školou uhrazeny, KHS uzavře provoz
školy a žáci školy (cca 700 dětí) budou muset být přemístěny do jiných pardubických škol. Vzhledem k naplněné kapacitě našich základních škol bude zřizovatel muset
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "Ratolest -
rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na obměnu vybavení stravovacího provozu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky "DDM Beta - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky
"DDM Beta - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s přádáním výtvarných dílen pro seniory.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ

Štefánikova - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.19 09 2019 351  Z/793/2019
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Finanční prostředky na spoluúčast při nákupu a zapojení multifunkční pánve (varné centrum a smažící pánev). Původní zařízení školní vývařovny z roku 2002 je již v

havarijním stavu a vzhledem k vaření cca 750 obědů denně je nutná postupná obměna celého zařízení kuchyně.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na organizační zajištění školení "Veřejné zakázky a registr smluv".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na
běžné výdaje položky "Městské slavnosti - PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o navýšení finančních prostředků na zajištění tradičního doprovodného programu podzimní části Městských slavností Pardubice z důvodu nižšího objemu
finančních prostředků získaných od sponzorů na tuto tradiční pardubickou kulturní akci.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je položka
rozpočtu "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " ve výši 350 tis. Kč na jednu základní školu určená na:
- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů,
např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá
zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný
diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a
internetem. Každoročně se opakující platba.
- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 404,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti JARO" na běžné transfery položky "DDM Alfa
a DDM Delta a KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti PODZIM" na běžné výdaje položky "Městské
slavnosti - JARO" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním jarní části městských slavností - Zrcadlo umění a zajištění tradičního kulturního a doprovodného
programu v rámci jarní části Městských slavností Pardubice 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 144,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD

Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Finanční prostředky budou využity úhradu věcného břemene. Statutární město Pardubice, zast. odborem dopravy, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3884/16, p.p.č. 2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č.
3885/7, p.p.č. 4914/1, p.p.č. 4914/21, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 210/1 v k.ú. Semtín, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s

majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za účelem uložení a provozování kabelů k světelnému
signalizačnímu zařízení v rámci investiční akce „Inteligentní řízení dopravy  v Pardubicích“, za jednorázovou úplatu ve výši 31,62 Kč/bm +DPH u p.p.č. 3884/16, p.p.č.
2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 105,39 Kč/bm+DPH u p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3885/7, p.p.č. 4914/1, vše
v k.ú. Pardubice, ve výši 52,69 Kč/bm+DPH u p.p.č. 4914/2ištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 3
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studie proveditelnosti pro IROP a studie proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZS ITI projektu Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon – Polabiny) – úsek 58.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Cyklostezka podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studie proveditelnosti pro IROP a studie proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZS ITI projektu Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studie proveditelnosti pro IROP a studie proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZS ITI projektu Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Ocenění ochranných známek Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky budou využity na zpracování odborného znaleckého posudku s cílem znát aktuální cenu ochranných známek registrovaných společností Dostihový
spolek a.s. (OCH.ZN. TAXIS, Taxisův příkop, VELKÁ PARDUBICKÁ, Velká Pardubická steeaplechase), které jsou vykazovány v příloze účetní závěrce společnosti DS a.s.
(oddíl III., bod 9) v hodnotě, která je dokládána znaleckým posudkem č. 174/2014 znalce Ing. Pavla Reichela, s vyčíslením hodnoty ochranných známek na částku 50

mil. Kč, přičemž jejich hodnota dle posudku společnosti PROSCON s.r.o. z roku 2011 činila 20 mil. Kč.  Důvodem zadání posudku je potřeba znát aktuální cenu
ochranných známek v roce 2019 a v kontextu zohlednění vyhodnocení  vlivů "významných" změn v tržně marketingovém  prostředí v rámci dostihového dění (zájem o

rovinné dostihy, zájem o parkury, zájem o překážkové dostihy atd.).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Služby AK pro agendu Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení možné budoucí součinnosti s renomovanou AK s cílem eliminovat rizika budoucích akcionářských sporů a žalob, a to

v kontextu vypovězení akcionářské smlouvy ke dni 1.1.2020. Cílem řešení je zajistit připravenost města Pardubice prostřednictvím součinnosti s AK. Předmětem zadání
bude definovat a eliminovat potenciální rizika, a připravit k nim odpovídající právně-komunikační strategii. Možným výsledkem takové aktivity nebo komunikace s

argumentační podporou renomované advokátní kanceláře může být posílení vazeb v rámci akcionářské struktury vč. možného řešení odkupu akcií a navyšování
základního kapitálu. Na tyto speciální služby AK bude vyhlášeno samostatné výběrové řízení.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Externí energetické služby" na běžné výdaje položky "CPD
GAMPA - administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Dne 20. 8. 2019 bude městu Pardubice předána PD - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY na stavbu CPD+GAMPA. Zahájení zadávacího řízení je dle harmonogramu
plánováno na 10/2019. Z důvodu potřeby posílení kontrolních kapacit pro připomínkování převzaté PD je navrženo, aby tato kontrolní činnost byla zajištěna vedle
zaměstnanců MmP též externím odborníkem s odpovídající autorizací.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Městské lesy" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Finanční prostředky budou využity zejména na těžební činnost z důvodu těžby kůrovcového dříví a s tím spojené činnosti, např. asanace vytěženého dřeva postřikem.
Vzhledem k roztroušenosti smrkových porostů a výskytu jednotlivých smrků v jiných porostech a nutnosti likvidace souší i jiných druhů stromů (břízy, borovice) došlo k
navýšení počtu skupin likvidující souše z 1 na 3. V souvislosti se zalesněním větších ploch po sanaci kůrovcových porostů v roce 2018 letos stouply i pěstební práce na
zajištění nových výsadeb – drcení ploch, vlastní výsadba, ožínání buřeně apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 129,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "MŠ Pastelka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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V Mateřské škole Pastelka Pardubice - Rosická probíhá od května 2019 rekonstrukce školní jídelny. Z těchto důvodů musela být mateřská škola přestěhována. Dvě třídy
MŠ (předškolní děti) byly umístěny v Lentilce – dětském rehabilitačním centru. Odtud docházely na oběd do Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená. Jedna
třída dětí byla umístěna v Mateřské škole Motýlek Pardubice - J. Ressla, kde odebírala stravu a jedna třída dětí byla umístěna v Mateřské škole Sluníčko Pardubice,
Gorkého, kde také odebírala stravu. Rekonstrukce měla být dokončena do konce prázdnin, termín však nebude včas dodržen. Náhradní stravování bude tedy
zajišťováno ještě v září. Náklady na stěhování činí cca Kč 24,0 tis., náklady na pobyt v náhradních prostorách v Lentilce činí cca Kč 4,0 tis., provozní režie stravování
(mzdy) v ZŠ Prodloužená činí cca Kč 31,0 tis. Provozní náklady na měsíc září jsou odhadem vyčísleny na Kč 70,0 tis. Pokud bude možné umístit děti již v kmenové
mateřské škole Pastelka (bez možnosti vaření) bude strav tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištěn

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o neinvestiční dotaci a záštitu z rozpočtových prostředků hejtmana Pardubického kraje na podporu projektu Krajské finále sportovních her MŠ. Realizátorem
projektu je DDM Alfa Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na nákup 10 ks osobních počítačů pro zaměstnance odboru informačních technologií. Náklady na pořízení
jednotlivých PC nedosáhnou výše pro investici.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 441,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Budova P1 - oprava havarijního stavu střechy" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Dílo "Oprava nadstřešních částí nemovité kulturní památky radnice č.p.1" je realizováno dle projektové dokumentace zpracované již v roce 2016. Projektová
dokumentace předpokládala pouze opravu a doplnění povrchové vrstvy sgrafit. Při zahájení realizace díla a postavení lešení se průzkumem zjistilo významné
opotřebení sgrafit a jejich podkladových vrstev. Důvodem rozdílu mezi původním návrhem a současným stavem sgrafit je pravděpodobně časový rozdíl mezi
zpracováním PD a termínem realizace díla. Omítky se sgrafity jsou dlouhodobě zatížené negativními vlhkostními vlivy, v místech říms a svodů dešťové vody dochází k
pronikání srážkové vlhkosti a odstřikující dešťové vody. Ve vyšších a horních partiích dochází k postupnému zatékání a smáčení dešťovou vodou. V zimních měsících
dochází k odmrzání mokrých omítek, včetně hodnotných vrstev intonaka a je odseparovaná od podkladu. Vzhledem k již havarijnímu stavu omítek se sgrafity, je jejich
generální oprava nezbytná. Rozpočet na kompletní restaurování sgrafit představ tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpo

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 626,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na kapitálové výdaje
položky "Stavební investice - budova Gorkého 489" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Finanční prostředky budou využity na financování akce „Stavební úpravy domu č. p. 489, ul. Gorkého, Pardubice“. Stavební úpravy se týkají výměny 3 ks výplní otvorů v

přízemí objektu Živnostenského úřadu směrem do ulice Gorkého. Budou odstraněny stávající výkladce, které pocházejí z doby pořízení stavby (60. léta) a nesplňují
dnešní požadavky na tepelnou izolaci.  Po vybourání stávajících výplní a stavební úpravě podokenní vyzdívky, budou osazena nová plastová okna, včetně parapetů v

provedení korespondujícím s ostatními výplněmi otvorů. Po osazení bude provedeno zednické začištění a výmalba dotčených prostor. Součástí díla je výměna koberce
a PVC, též v stavbou dotčených kancelářích. Dále bude upraven stávající přístřešek tak, aby znemožňoval vstup nepovolaným osobám.  Bude uzamykatelný a bude
využíván částečně pro stanoviště nádob na odpady a částečně jako tvz. kolostav pro zaměstnance ŽÚ.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 118,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na kapitálové výdaje
položky "Stavební investice - budova 17. listopadu 303" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Finanční prostředky budou využity na zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce fasády objektu, zateplení půdy, rekonstrukce zpevněných ploch,
výměna vjezdové brány" u objektu 17. listopadu 303. Fasáda objektu je již stará a opadaná, brána je v dezolátním stavu, shnilá a vyžaduje výměnu, původně betonový
povrch dvora je vydrolený a v rámci rekonstrukce je plánována jeho výměna za zámkovou dlažbu. Současně je plánována výměna zborcené kanalizace, která byla v

letošním roce již několikrát opravována. Na budově byla před 5 lety vyměněna střecha, tato střecha není zaizolována, což má nepříznivý vliv na klima v kancelářích
budovy. Zpracovaná projektová dokumentace bude sloužit k postupným opravám a rekonstrukci celé budovy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 54,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady (2xDPP) na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2019".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky
"Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Pracovní skupina komunitního plánování Rodina s dětmi a mládež v loňském roce rozpracovala propagační kampaň na téma Attachment – Na začátku záleží. Tímto
projektem chceme upozornit na důležitost citové vazby mezi rodičem a dítětem, neboť zdravý vývoj dítěte od prvních roků jeho života velmi podstatně ovlivňuje
kvalitu celého jeho dalšího (i dospělého) života. V raném období se v člověku utváří základní nastavení vnímání sebe sama i okolního světa, přičemž kvalitní vztah
dítěte s rodičem přímo ovlivňuje vývoj dětského mozku. V letošním roce tato kampaň pokračuje natočením pěti spotů, které, budou upozorňovat na různé nepříznivé
životní situace, kterým je dítě v rodině vystavováno (např. dítě je svědkem domácího násilí, dítě rodičů ohrožených a užívajících návykové látky, dítě mladých rodičů
trávících svůj veškerý čas na sociálních sítích apod.). Na realizaci spotů bude spolupracovat např. Východočeské divadlo Pardubice nebo Komorní filharmonie
Pardubice. Převod finančních prostředků z programu schválila komis tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již ne

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "PPK -

bezpečnostní vestičky" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky budou použity na nákup reflexních, bezpečnostních vestiček do MŠ. Převod finančních prostředků z programu schválila komise pro bezpečnost a
prevence kriminality, dne 7. 8. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "Dny
dopravní bezpečnosti mladých řidičů" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky budou použity na preventivně bezpečnostní akci s pracovním názvem „Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů v Pardubicích“ reaguje na
zvýšenou dopravní nehodovost, většinou s tragickými následky, způsobenou převážně nezkušenými mladými řidiči. Akce je plánována na dva dny, spolupracujícími
subjekty jsou Městská Policie Pardubice, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Pk, Záchranná zdravotnická služba Pk, Vojenská policie, BESIP, Autoklub ČR, Univerzita
Pardubice, Driving cz. Rozpočet akce je 50 000 Kč. Převod finančních prostředků z programu schválila komise pro bezpečnost a prevence kriminality, dne 7. 8.2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" z kapitálových výdajů na běžné výdaje
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o náklady na zajištění náhradní výsadby včetně následné péče (údržba, zálivka), která bude z klimatických důvodů provedena až v podzimních měsících roku
2019. Realizace investiční akce dokončena a předána do majetku Odboru dopravy v srpnu 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"NP J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. na zpracování projektové dokumentace na vybudování výtahu v objektu J. Zajíce 983. V současné době je
rampa v havarijním stavu. Na základě odborného statického posudku bylo provedeno prozatímní statické zajištění podepřením jednotlivých ramen této rampy, aby byl 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky
"Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. Finanční prostředky budou použity na výměnu 30 ks dveří a výměnu 3 ks kuchyňských linek vč. digestoří.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné
výdaje položky "ZŠ E. Košťála – oprava střechy nad šatnami" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o havarijní stav střechy ZŠ E. Košťála. Do šaten žáků zatéká světlíky, na podlaze při dešti stojí voda a vzniká zde nebezpečí úrazu. Je třeba vyměnit světlovody s

termoizolačním límcem, podhledy a vyměnit část vrstvy lepenkové krytiny a střechy vyspádovat. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční
akce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)" na běžné transfery
položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská policie).
Jedná se o přesun na zvýšené náklady vyplácené jako náhrady zaměstnavatelem za prvních 14 dní pracovní neschopnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné
výdaje položky "MŠ Gebauerova - výměna deskového ohříváku vody" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu v MŠ Gebauerova. Po provedené kontrole v okruhu horkovodní předávací stanice A21 byl zjištěn netěsný deskový
ohřívák vody, který způsobuje míchání neupravené vody do okruhu upravené sekundární vody. V důsledku toho se také na vodoměru MŠ mění spotřeba. Do objektu je
přerušena dodávka tepla. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - přípojka NN pro střelnici" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zajištění zřízení odběrného místa el. energie (ČEZ). Jedná se o objekt na p.č.st. 11184 ve vlastnictví statutárního města Pardubic poskytnutý do
užívání ČSS, z.s. Sportovně střeleckému klubu TMS Pardubice. Napájení na el. energii objektu bylo dosud zajištěno z vojenského prostoru (od roku 1950). Z důvodu, že
vojenský areál byl prodán, nemá střelecký klub jistotu ohledně napájení el. energií, proto potřebuje zajistit nové připojení s ČEZ (náklady na připojení odběrného místa
a realizaci činí cca 150,0 tis.). Následné náklady za spotřebu el. energie z nového odběrného místa budou hrazeny přímo uživatelem objektu (střeleckým klubem). 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na III. etapu realizace stanovišť kontejnerů
základě výsledku výběrového řízení. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Úprava křižovatky ul.  Průmyslová a Kyjevská".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o oddělení nákladů na výkon technického a autorského dozoru, výkon BOZP při realizaci dotační akce, které jsou povinnými, ale neuznatelnými náklady
dotačního projektu a musí být hrazeny odděleně. Zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci akce není ukončeno. Finanční prostředky použity ze zůstatku dokončené
investiční akce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 315,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zapracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení ve 4 třídách MŠ. Stávající sociální zařízení, kanalizační a vodovodní
rozvody jsou za hranicí životnosti. Kanalizace je místy popraskaná a zapáchá, jsou zde časté opravy. Hygienicky nevhodné pro děti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Finanční prostředky na úhradu nákladů, které byly uhrazeny z provozních prostředků Kanceláře tajemníka při rekonstrukci Radnice. Jednalo se o náklady spojené s

připojením HZS do integrovaného systému, platba za připojení EPS na pult centralizované ochrany, výměna koberců v severním křídle budovy a malování v

primátorském patře.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. o Kč 400,0 tis. na celkovou částku ve výši Kč 2 200,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. o Kč 400,0 tis. na celkovou částku ve výši Kč 2 200,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování
historických maleb" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - vytápění objektu Služba škole" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Finanční prostředky dle odborného odhadu předprojektové přípravy, bude zpracována projektová dokumentace. Na základě stížností nájemce na nedostatečné
vytápění objektu bylo v minulosti provedeno několik pokusů o nápravu tohoto stavu, a to i přes provedenou výměnu oken a dveří bez dosažení požadovaného
výsledku. Uvedené prostory jsou vytápěny vedením ústředního topení z blízké školy, bohužel k tomuto vedení ani k rozvodům topení v objektu se nepodařilo přes
vynaložené úsilí dohledat projektovou dokumentaci, a to ani v archivu stavebního úřadu. Ležaté rozvody ústředního topení jsou navíc zabetonovány v podlahách a
není možné určit napojení jednotlivých topných těles ani dimenze rozvodu. Pro řešení problému navrhujeme provést oddělení rozvodu ústředního topení prostor
Služby škole a truhlárny od prostor školy. Provést samostatnou větev neregulované topné vody z výměníkové stanice, v garáži pronajatých prostor osadit nový
směšovací uzel s regulační jednotkou a provést nové ležaté rozvody z tohoto směšovacího uzluištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a
372, Pardubice bude v souladu s dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK

nájemní sm
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem Hronovická" na běžné
výdaje položky "CS Černá za Bory - Žižín" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na dokončení podlimitních věcných břemen po realizaci investiční akce "CS Černá za Bory - Žižín" - jedná se o sedm pozemků různých

vlastníků (zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístnění kabelu veřejného osvětlení v trase cyklostezky). Finanční prostředky využity ze zůstatku nerealizované akce
"Hronovická", která byla zrušena z důvodu špatného statického stavu sousední soukromé nemovitosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem Hronovická" na kapitálové
výdaje položky "Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků na zajištění věcných břemen při realizaci investiční akce "Park Na Špici - VO, rozvody NN" - jedná se o pozemky Povodí Labe (zřízení
služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení a provozování budovaného souboru veřejného osvětlení a kabelů nízkého napětí). Finanční prostředky využity ze zůstatku 
nerealizované akce "Hronovická", která byla zrušena z důvodu špatného statického stavu sousední soukromé nemovitosti.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Činnost stavebního úřadu" (správce 1211 - Stavební úřad) na
běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Finanční prostředky z důvodu nárůstu cen za vypracování znaleckých posudků. V průběhu posledních let došlo k významnému nárůstu plateb za znalecké posudky
vypracovávané pro oddělení přestupků Odboru správních agend (2014/441,0 tis., 2015/625,0 tis., 2016/732,0 tis., 2017/756,0 tis., 2018/858,0 tis., 1-7/2019/663,0
tis.). Z uvedeného vývoje lze předpokládat, že v roce 2019 dosáhne částka za znalecké posudky Kč 1 000,0 tis. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
RmP dne 25.3.2019 schválila prodloužení nájmu v budově nám. Republiky 1 do konce roku 2019. Tyto prostory slouží pro administrativní provoz po dobu rekonstrukce
radnice a oprav v budově U Divadla. Finanční prostředky ve výši Kč 400,0 tis. představují nájem za 2. pololetí 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Hotelová škola Labská - oprava vodovodního potrubí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na výše uvedeném objektu došlo k rozsáhlé havárii vodovodního potrubí, při které docházelo k vyplavování krytu CO, který se nachází v suterénu pod celým
učebnovým pavilonem. Jelikož jsou všechny rozvody vodovodního potrubí zabetonované v podlaze a tato podlaha tvoří zároveň strop krytu CO, bylo nutné odstranit 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. v rámci položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V rozpočtu je schválena finanční částka na tuto investiční akci ve výši 1 300,0 tis. Kč.  Navýšení částky stávajícího rozpočtu o 450,0 tis. Kč je na základě vyhotovené
projektové dokumentace, která navýšila realizační náklady o delší a širší přístupové cesty a delší elektroinstalační vedení kabelové vedení k ledové ploše v areálu
dostihového závodiště.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 430,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

 Z/831/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Ohrazenická 159 - oprava el. rozvodů společných prostor"

na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

 Z/832/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Češkova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů" na
běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 610,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Sedláčkova 447 - sanace fasády" na běžné výdaje položky
"Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. v rámci položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) z kapitálových výdajů položky na běžné výdaje.
Finanční prostředky budou použity na nutné opravy jako je výměna oken, oprava bytových jader, oprava střechy dvou bytových domů - lokální nutné odstranění
havarijních stavů, oprava elektroinstalace společných prostor, opravy volných bytů a na další neodkladné opravy. Převod finančních prostředků z ukončených akcí na
základě projektové dokumentace ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel za nižší cenu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 2111 "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 2139 "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení  a narovnání finanční částky ve výdajové i v příjmové části rozpočtu na úhradu služeb vzniklých v průběhu roku dle uzavřené příkazní smlouvy,
která je uzavřena se Službami města Pardubic a.s. Předmětem příkazní smlouvy jsou všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro města
zabezpečují Služby města Pardubic dle této smlouvy, a to např.: výběr nájemného za pronájem pozemků-hrobových míst a služeb s nimi spojených, vedení příslušné
evidence související s provozováním veřejných pohřebišť a další úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště. Platba za provoz hřbitovů je navržena SmP a.s. dle
předpisů, a proto je nutné v průběhu roku ji narovnat na skutečné úhrady za pronájem hrobových míst a služeb s nimi spojených.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na krytí nákladů na výkon technického dozoru investora při realizaci dotačního projektu na základě výsledku výběrového řízení. Finanční
prostředky použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Ul. U Kamenné vily".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Masarykovo nám. - oprava dlažeb - realizace" na běžné
výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na zajištění prací souvisejících s realizací dotačního projektu "Matiční jezero". Jedná se o odborné vytěžení stulíku (nakládání
hydraulickou rukou, odvoz na skládku, skládkovné), který brání provádění prací na odbahnění jezera. Finanční prostředky využity ze zůstatku realizace investiční akce
"Masarykovo náměstí", která se v současné době dokončuje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici" (správce 711 -Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na odbahnění vodní plochy Čičák v parku Na Špici, které nebylo součástí projektu Revitalizace parku Na
Špici. V posledních letech došlo k velkému zhoršení jakosti vody, což dokazují úhyny ryb, úbytek vodního ptactva a rozbory vody. V horkém létě 2018 byla voda
provizorně provzdušňována JSDH MO Pardubice I. Špatný stav vodní plochy nekoresponduje s kvalitou okolních zelených ploch. Z rozborů jednoznačně vyplývá, že bez
odbahnění, likvidace vodních rostlin a čeření vody nelze stávající situaci řešit. Technologické řešení je požadováno ve stejném režimu, jako u Matičního jezera tedy
pomocí vaků. Na jednání komise pro životní prostředí dne 28.8.2019 komise vyslovila obavy, aby odbahněním Čičáku nebylo porušeno nepropustné dno, proto přijala
usnesení: KŽP doporučuje schválení Kč 500,0 tis. na zpracování projektové dokumentace odbahnění Čičáku za podmínky, že prvním krokem zpracování projektové
dokumentace bude provedení hydrogeologického průzkumu, který potv tis. Kč (stávající dřevěná 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov – vybavení nových prostor ZŠ" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

 

19.09.2019 391  Z/834/2019

19.09.2019 392  Z/835/2019

19.09.2019 393  Z/836/2019

19.09.2019 390  Z/833/2019



V Základní škole Svítkov-Pardubice probíhá od 3. prosince 2018 (období cca 2 let) v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Dle informace odboru
majetku a investic zahájí od počátku měsíce září 2019 stavební dodavatel práce na rozvodech elektro SLB rozvodů, zdravotní techniky, topení a rozvodů pro počítače.
Práce budou prováděny dle stávajícího odsouhlaseného projektu. Z hlediska později požadovaných eventuálních úprav s ohledem na vybavení nábytkem budou určitě
vznikat komplikace na provedených rozvodech, omítkách stěn a podlahách. Vzhledem k tomu, že stávající projekt je vysoutěžen pouze na stavební práce, musí být
vypsáno výběrové řízení na dodávku vybavení nových prostor - tzn. nábytku a dalšího vybavení souvisejícího s výukou a provozem školy, školní jídelny, školní družiny
atd. Toto výběrové řízení bude zajišťovat zřizovatel školy (prostřednictvím OŠKS resp. ORS - oddělení veřejných zakázek) a předpokládaná cena dodávky je cca 10

milionů Kč. Předcházet musí vyhlášení výběrového řízení tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 113,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (45 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího 
roku a stanovení záloh na rok 2019. 

VII. změně rozpočtu roku 2019 byl takto zohledněn příspěvek škol bez jedné mateřské školy a dvou základních škol. Tím bude příspěvek na teplo u těchto základních
škol dorovnán. Po dodání vyúčtování MŠ Hostovice, bude předložen k dorovnání příspěvku i tento požadavek. Jedná se o závazný ukazatel.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Lentilka – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Jedná se o dofinancování nákladů spojených se změnou pracovní pozice mzdové účetní vykonávané externím subjektem na základě dohody o provedení práce na
pracovní pozici administrativně-mzdový zaměstnanec pracující v organizaci na základě pracovní smlouvy na 0,5 pracovního úvazku. Vytvoření této pracovní pozice
souvisí s kompletním zajištěním a zpracováním personální a mzdové agendy a souvisejících administrativních prací (kontrola dotací z ÚP a dalších subjektů, kompletace
a příprava dokladů k vedení účetnictví, naplňování registru smluv apod.) interním zaměstnancem v organizaci. Dne 24.4.2019 proběhla společná kontrola úseku
interního auditu kanceláře tajemníka a ekonomického oddělení odboru školství, kultury a sportu v organizaci. Kontrola byla zaměřená na personální a mzdové
záležitosti. Bylo zjištěno, že zaměstnanec konající administrativně-mzdovou agendu na dohodu o provedení práce ukončil tuto smlouvu a pí ředitelka organizace musí
najít náhradu včetně změny způsobu uzavření pracovního poměru (z DPP na č tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům
pro oc

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 359,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Lentilka – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Jedná se o finanční prostředky na dofinancování zákonného navýšení mezd THP i zdravotních pracovníků, ke kterým došlo v průběhu roku 2018 a 2019 v důsledku
novely vládního nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ředitelkou organizace byl sestaven nesprávně rozpočet,
který počítal pouze s 8 % navýšením platových tarifů u zdravotnických pracovníků. Ve skutečnosti došlo k 10 % navýšení platových tarifů. Současně došlo v roce 2018
(květen-srpen) k výpadku příjmů od zdravotních pojišťoven kvůli uzavření organizace z důvodu rekonstrukce soc. zařízení včetně kanalizace. Tím došlo i k navýšení
neplánovaných nákladů souvisejících s touto rekonstrukcí hrazených z rozpočtu organizace. Tato skutečnost se naplno projevila i v rozpočtu roku 2019, kdy ředitelka
organizace není schopna v tomto roce financovat zákonné navýšení platových tarifů vč. odvodů z vlastních zdrojů.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Jedná se o finanční prostředky vynaložené na oslavy 100. výročí ZUŠ. Celková částka zahrnuje tyto položky: grafické práce a marketing spojené s výročím 108.223 Kč,
reklamní předměty 19.839 Kč, pronájem VČD 28.416 Kč, pronájem sálu DH 16.736 Kč, výlep plakátů 1.888 Kč, pronájem Divadla 29 4.200 Kč.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 – Odbor životního prostředí).
Již v roce 2014 byla zpracována PD na tzv. mokrý poldr na Spojilském odpadu. Zejména kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům k pozemkům nebyla akce dotažena k
územnímu řízení. Vzhledem k možnému využití vytěženého materiálu na dopravní stavby v okolí města (zejména SV obchvat) a tím i zlevnění stavby je účelné dokončit
územní řízení. Investiční záměr byl prezentován na pracovním semináři zastupitelů na Kraskově, projednán v komisi pro strategii a smart city a v komisi pro životní
prostředí. Rada města dne 10. 6. 2019 schválila usnesením R/1436/2019 dokončení dokumentace a pověřila náměstkyni primátora H. Dvořáčkovou jednáním se
zástupci státních organizací o předání investorství mokrého poldru některé státní organizaci. Proto je požadována částka Kč 200 tis. na aktualizaci projektu k ÚR včetně
vyjádření.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" (správce 1327 – Odbor dopravy).
V souvislosti s mimořádnou událostí z června 2019, kdy došlo na nadjezdu Kyjevská k uvolnění omítky z hlavy nosníku pilíře, je nutné provést celkové zabezpečení u
ostatních pilířů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Dostihový spolek Pardubice – záštita na Velkou pardubickou - předfinancování" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).

Na Ministerstvo zemědělství ČR byla podána žádost o poskytnutí záštity ve výši Kč 5 000,0 tis. na Velkou pardubickou steeplechase 2019. Poskytnutí této záštity
prochází schvalovacím procesem na MZe. Než bude rozhodnuto o jejím poskytnutí a provedeny administrativní úkony, a také z důvodu finančního plnění ex-post se
strany MZe, je nutné v rozpočtu města vyčlenit finanční prostředky na předfinancování – překlenutí 2 – 3 měsíců.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – restaurování
historických maleb" na kapitálové výdaje položky "CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská " (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS propojení mostu Červeňák s napojením na CS v ul.
Kyjevská" na kapitálové výdaje položky "CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská " (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Na základě výběrového řízení ze dne 25. 7.2019 byla vysoutěžena částka ve výši 1 425 380,- Kč. Rozsah PD zahrnoval projektovou přípravu cyklistické stezky od
Knonova mostu po ulici Kyjevská. S ohledem na skutečnost, že podmínkou Ministerstva obrany ČR při převodu pozemků v této lokalitě je vybudování komunikace od
mostu Červeňák po ulici Kyjevská, je nutno rozsah této PD rozšířit a k původnímu zadání doplnit i projektovou přípravu cyklostezky od mostu Červeňák. Předmětem
plnění této PD bude dále posouzení a případné úpravy obou mostů pro provoz chodců a cyklistů. Stávající VZMR bude zrušeno a bude vyhlášena nová soutěž na výběr
zpracovatele PD v souladu se zadávacím řádem veřejných zakázek. Projektová dokumentace bude řešit všechny stupně PD, tj. DUR, DSP a DPS včetně autorského
dozoru celkem ve 3 samostatných realizačních etapách. 1. etapa – CS na mostě Červeňák, 2. etapa – CS od mostu Červeňák až po ulici Kyjevská (tj. rozsah dle podmínky
MO), 3. etapa – původní rozsah zadání PD, tj. CS Khonův most a CS od ištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v

souladu s dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavře

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,7 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - výkup pozemku" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Finanční prostředky na odkup pozemku a úhradu správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o odkup na základě uzavřené kupní smlouvy v rámci
investiční akce MO VI. 

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - nájem za staveniště" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Finanční
prostředky na úhradu pronájmu za staveniště souvislosti s uzavřením smluv s Povodím Labe při akci Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 67,2 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - věcné břemeno" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Finanční prostředky dle smlouvy o zřízení věcného břemene pro MO VI.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 358,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 557,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 761,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Lonkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Lonkova - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 483,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,4 tis. položka 411. "Dotace MF - sčítání lidu 2021 - obec" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Sčítání lidu 2021 - obec - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,9 tis. položka 411. "Dotace MF - sčítání lidu 2021 - krajské město" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Sčítání lidu 2021 - krajské město - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-20757/2019/1201-21 a MF-20757/2019/1201-22 byly poskytnuty statutárnímu městu Pardubice neinvestiční
dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Dotace ve výši 54 390,- Kč je určena pro obce s působností
obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických
atributů u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit ze svých dostupných zdrojů. Dotace ve výši 34 830,- Kč je určena pro krajské město na
výdaje souvisejících s harmonizací hranic a popisu základních sídleních jednotek.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Energetické audity a průkazy objektů města" na běžné výdaje
položky "Projektové řízení - kontrolní činnost PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Jedná se o položku rozpočtu města související s projektovým řízením. Finanční prostředky budou vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a
dotačně podpořitelných projektů jak z hlediska technické proveditelnosti a kompletnosti, tak i především z hlediska kompletnosti rozpočtů projektů s cílem
minimalizace rizik případných změn či dodatků, které vedou ke zvyšování podílu případných neuznatelných investičních či provozních nákladů zakázky. V roce 2019 se
jedná o kontrolní činnost projektů Památník Zámeček a Gampa+CPD.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž -

Univerzita" na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Návrh usnesení
č. 4 byl stažen.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Terminál
Univerzita - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Jedná se o finanční prostředky na zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby. V roce 2019 byl vypracován návrh stavby Terminál Univerzita. Jedná se o

celkovou revitalizaci a rekonstrukci stávajících zastávek MHD a regionální autobusové dopravy v ulici Hradecká u Univerzity. Součástí projektu budou nové zastřešené
zastávky s prostory pro cestující, rozšířené nástupní a výstupní hrany po obou stranách komunikace ul. Hradecká, nové komunikace pro pěší a cyklodopravu, nový
informační systém, prostor pro parkování kol, mobiliář a zeleň. V roce 2019 je dopracováván návrh stavby a předpokládá se zahájení projektových prací ve stupni DUR,
DSP d DPS. V roce 2020 se předpokládá vydání společného UR a SP, SP v 06/2020, DPS se předpokládá v 07/2020, kdy bude zároveň připravena realizační projektová
dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI  Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.
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Snížení finanční prostředky v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 240,0 tis. položka 23. "Předpokládaná výše transferu z MO - IT" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Změna financování nákladů na provoz a investice do výpočetní techniky včetně provozních nákladů na jednotlivých městských obvodech, které jsou zahrnuty pod
správu Odboru Informačních technologií MmP.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. v rámci položky "Terminál B - bezpečnostní audit" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Tyto náklady vstupují do hodnoty majetku, tudíž musí být hrazeny z kapitálových výdajů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 545,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště - tribuna B - PD" (správce 711 - Odbor

majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Po upřesnění rozsahu požadovaných prací se bude jednat o kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na zaškolení obsluhy elektrické požární signalizace v budově radnice. Jedná se o náklady, které se nezahrnují
mezi investiční výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" na
kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny
- vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o oddělení nákladů na výkon technického a autorského dozoru, výkon BOZP, apod. při realizaci dotační akce, které jsou povinnými, ale neuznatelnými náklady
dotačního projektu a musí být hrazeny odděleně. Předpoklad ukončení VŘ na realizaci 10/2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD J. Zajíce 947 - výměna střešních vzduchotechnických jednotek" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky budou použity na zpracování odborného posudku o stavu střešního pláště a jednotek vzduchotechniky včetně návrhu řešení rekonstrukce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje
položky "BD Ohrazenická 159 - oprava schodiště a společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na opravy zámečnických prvků, povrchů schodišť, nátěry a výmalby. Objekt byl kolaudován v roce 1964, společné prostory nebyly
dosud významně opraveny. Jedná se o havarijní stav schodiště, kdy jsou utrhané stupně schodiště a hrozí nebezpečí úrazu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů" na
kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení vyčleněných finančních prostředků ve výši Kč 5 388,6 tis. na základě výběrového řízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD

Ohrazenická 159 - oprava el. rozvodů spol. prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na uhrazení podílu nákladů na připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě bytového domu Ohrazenická 159 -

163.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 320,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" na
kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro III. etapu cyklostezky v úseku Dražkovice - hranice katastru Mikulovice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský
podnik v Nemošicích" na kapitálové výdaje položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zjištění odkupu pozemků od Lesy ČR na základě ceny dle znaleckého posudku a dle doporučení pozemkové komise. Rekonstrukce MK Sadová
byla dokončena.

24.10.2019 409 Z/887/2019

24.10.2019 410 Z/888/2019

24.10.2019 411 Z/889/2019

24.10.2019 412 Z/890/2019

24.10.2019 407 Z/885/2019

24.10.2019 408 Z/886/2019



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. z běžných transferů položky "COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29) -
příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky "COK (Galerie Gampa a Divadlo 29) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Vedení příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu požádalo svého zřizovatele o úpravu schváleného rozpočtu z důvodu úhrady nákladů souvisejících s

pořízením nehmotného majetku - pořízení a zhotovení webové prezentace COK, Divadla 29 a Galerie města.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Omezení populace holubů" na běžné výdaje položky "Měření
ukazatelů znečištění životního prostředí" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Finanční prostředky na zajištění měření hluku v Hlaváčově ulici na základě stížností občanů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "PPvSZO - Česká abilympijská organizace" na běžné transfery
položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Financování nájemného na tuto akci bylo řešeno formou vyrovnávací platby z prostředků Rozvojového fondu Pardubice, ostatní provozní a osobní náklady organizace
uhradila z vlastních zdrojů. Z důvodu nečerpání dotace byla celá částka vrácena 21.8. 2019 na bankovní účet města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 37,5 tis. z běžných transferů položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" na běžné
transfery položky "PPvSZO - Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na nákup nástrojového stolku do lékařské ordinace. Schváleno Komisí pro sociální a zdravotní věci dne 3.10.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - odstranění bariér" (správce 711 - Odbor majetku a
investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na odstranění bariér pro děti s tělesným a kombinovaným postižením v rehabilitačním centru Lentilka. Předmětem projektu je výměna 2 ks
vstupních dveří ve výši Kč 80,0 tis., zřízení rampy se zábradlím a úprava sociálního zařízení ve výši Kč 120,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s oceněním nejlepších žáků ZŠ a studentů SŠ v Pardubicích za školní rok 2018/2019, které se uskuteční dne
13.11.2019 v prostorách Auly Univerzity Pardubice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,8 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti - Podzim" na běžné transfery položky "DDM

Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce "Dny medu", která se uskuteční v rámci podzimní části Městských slavností Pardubice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky ve výši Kč 350,0 na jednu školu na:
Antivirová ochrana ve výši Kč 125,0 tis. - jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa a jednotná
antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba.
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Povýšení kancelářského balíku Microsoft ve výši Kč 60,0 tis. - jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant
programů, např. v jenom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá
soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

Softwarový management ve výši Kč 70,0 tis. - jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný
diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

Firewall ve výši Kč 30,0 tis. - jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve
škole a internetem. Každoročně se opakující platba.
Rezerva pro technickou podporu ve výši Kč 65,0 tis. - finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 455,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 138,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 111,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 133,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 178,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 193,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.42024.10.2019 Z/898/2019



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 138,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 183,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Na základě usnesení ZmP č. Z/613/2019 ze dne 30.5.2019 bylo uloženo Odboru školství, kultury a sportu připravit návrhy na odvod finančních prostředků do rozpočtu
zřizovatele v celkové výši Kč 1 945,8 tis. z rozpočtu jednotlivých základních škol ve výši jimi přijatých příspěvků za dojíždějící žáky od jednotlivých obcí, které byly
převedeny do rozpočtu jednotlivých základních škol. Na příspěvcích se podílely obce: Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré
Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová dle počtu dojíždějících žáků do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Celkový počet dojíždějících žáků je 786.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 943,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Od 15.6.2019 je avizována v Základní škole Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše rozsáhlá a kompletní rekonstrukce kuchyně (vč. školní jídelny). Původně se mělo jednat o
akci, která měla probíhat do 30.11.2019. Vzhledem k prodlevě v přípravě akce došlo ke cca půlročnímu zpoždění a akce se protáhne minimálně do konce března
2020.  V souvislosti s touto rekonstrukcí je nutné zajistit stravování především žáků a následně i zaměstnanců školy dovozem stravy. V červnové změně rozpočtu s

ohledem na tehdejší předpoklad ukončení akce bylo zastupitelstvem města odsouhlaseno předfinancování prvního měsíce (září 2019) náhradního stravování a dalších
souvisejících nákladů s úpravou náhradních stravovacích prostor. Byl poskytnutý provozní příspěvek ve výši 907 tis. Kč. V současné změně rozpočtu žádáme o navýšení
příspěvku na provozní náklady na stravování na měsíce říjen, listopad, prosinec. Je kalkulováno se 700 obědy denně, kdy provozní náklady (provozní režie stanovená
dodavatelem, cenu potravin hradí rodiče), na 1 oběd činí tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“
zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících průběh akce "Dny evropského dědictví 2019" na základě dohod o provedení práce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na pořízení nového krytu elektroinstalace čerpadla na zahradě MŠ. Vzhledem k havarijnímu stavu je ohrožena bezpečnost dětí. Současné dřevěné
krytí je v dezolátním stavu (shnilé dřevo, rozbitá dvířka, nezabezpečený přístup k vedení).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ - Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím je poskytován zálohově a během roku upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a
stanovení záloh na rok 2019. V červnové změně rozpočtu roku 2019 byl takto příspěvek zohledněn školám bez MŠ Hostovice. V současné době bylo předloženo
vyúčtování a příspěvek na teplo je dorovnán i MŠ Hostovice.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 212. "Odvod organizací s přímým vztahem - MŠ Motýlek (J. Ressla)" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatel z investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 60,0 tis. za zároveň
navýšení provozního příspěvku této organizace ve stejné výši na pořízení vybavení třídy herním a relaxačním centrem.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 023,5 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 240,1 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byly statutárnímu městu Pardubice zaslány dotační finanční prostředky (druhá platba) - na projekt Rekonstrukce
odborných učeben na základní škole Studánka v celkové výši Kč 11 263,6 tis. Celkem město Pardubice obdrželo dotační finanční prostředky ve výši Kč 15 834,8 tis.

Projekt byl ukončen.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 145,9 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Bratranců Veverkových - odborné učebny - I. etapa" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 808,6 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byly statutárnímu městu Pardubice zaslány dotační finanční prostředky - na projekt Rekonstrukce odborných
učeben na základní škole Bratranců Veverkových v celkové výši Kč 7 954,5 tis. Projekt byl ukončen.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 101,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V souvislosti se zprovozněním odborných učeben od září 2018 došlo v Základní škole Spořilov k výraznému nárůstu spotřeby elektrické energie. V učebnách jsou
zapojeny klimatizace, počítače, server, rozvaděče a další spotřebiče s vysokou energetickou náročností. Navíc spotřebu zvýšil i provoz nového výtahu. Oproti době
vyúčtování za období 09/17-08/18 kdy spotřeba činila cca 36.789 kWh, za období následující 09/18-08/19 se spotřeba zvýšila na 51.631 kWh. V předešlých letech byla
spotřeba obdobná jako před rekonstrukcí. Finanční rozdíl činí 101.150,51 Kč. Po proběhlé rekonstrukci, kdy škola hradila množství souvisejících nákladů, jsou její zdroje
omezené a takovéto navýšení je na hranici jejich možností. Je nutné vzít v úvahu i fakt, že podobné požadavky mohou v brzké době dorazit i z ostatních základních
škol, kde proběhly rekonstrukce odborných učeben.

Návrh usnesení Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 234,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vyrovnání za technické zhodnocení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

č. 25

ZmP dne 24.5.2018 usnesením č. Z/2604/2018 schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 2 234,0 tis. Tenisovému klubu Pernštýn 1897, jako vyrovnání za
technické zhodnocení stavby ve vlastnictví města bez č.p. - objektu klubovny stojící na stavební parcele č. 8689 a venkovních úprav na p.p.č. 369 v k.ú. Pardubice v

areálu U Stadionu čp. 1652. Tenisový klub Pernštýn má v současnosti s městem Pardubice uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou
na výše uvedené nemovitosti. Vzhledem k tomu, že mu bude ukončena nájemní smlouva z důvodu záměru realizace investiční akce města, finanční prostředky mu
budou poskytnuty jako kompenzace za technické zhodnocení majetku města nájemcem.

byl stažen
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 466,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vybudování areálu - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
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Zvýšení kapitálových transferů, aby mohla být poskytnuta investiční dotace Tenisovému klubu Pernštýn 1897 Pardubice z.s. (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve výši 3 466 tis. Kč na vybudování nového tenisového areálu v lokalitě Cihelna (6 antukových kurtů vč. zázemí). Záměr poskytnout investiční dotaci v této výši

schválilo zastupitelstvo svým usnesením č. Z/2604/2018 ze dne 24.5.2018, aby mohlo dojít k naplnění tohoto záměru, je zapotřebí vyčlenit v rozpočtu města
požadovanou částku. Schválení poskytnutí dotace a konkrétní veřejnoprávní smlouva bude zastupitelům předložena v samostatné zprávě.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,8 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná
se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,2 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,8 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,2 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - ZŠ Dubina, E. Košťála - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,6 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - Závodu míru - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,6 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - Bratranců Veverkových - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,6 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - Benešovo nám. - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Transfer finančních prostředků v rámci projektu "Integrace cizinců" - dotace Ministerstva vnitra na jednotlivé školy, které jsou zapojeny do projektu. Jedná se o

základní školy Štefánikova, Dubina - E. Košťála, Bratranců Veverkových, Závodu míru a Benešovo náměstí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky
"Rekonstrukce zálivů MHD" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na rekonstrukci zálivu MHD Albert HM v ulici Palackého.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "PPvSZO - Nemocnice Pardubice - dotace na přístrojové vybavení" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0 tis. na nákup přístrojové techniky pro oční oddělení Pardubické nemocnice. Jedná se o stropní operační mikroskop OPMI Lumera
700 pro operace šedého zákalu. Celková hodnota přístroje je ve výši Kč 4 300,0 tis.
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Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 584,5 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - předfinancování dotace - RPS nábřeží
Závodu míru - III. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa vlastní zdroje - předfinancování
dotace - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 583,9 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní
zdroje" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).

Aktualizace financování projektu Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru - III. etapa na základě nových skutečností. Toto rozdělení finančních prostředků
je konzultováno se Státním fondem rozvoje bydlení, z důvodu znovu podání žádosti o dotaci. V roce 2019 měla žádost o dotace na tento projekt bodové hodnocení
vyšší než 80 bodů (hranice pro získání dotace), nicméně v rozpočtu SFRB bylo omezené množství finančních prostředků a tento projekt nebyl podpořen. Celkové
náklady projektu jsou ve výši 8 999 427,- Kč z toho dotace (50 % CZV) ve výši 3 915 507,- Kč a vlastní zdroje ve výši 5 083 920,- Kč.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky - projekt OP

Zaměstnanost" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 740,4 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci - projekt OP Zaměstnanost"
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na financování projektů "Ratolest - dětská skupina Zajíčci" a "Ratolest - dětská skupina Berušky". Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor
životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz dokončených vodohospodářských děl" (správce 1015 -

Odbor životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace na akci Mokrý poldr na Spojilském odpadu z Odboru životního prostředí na Odbor
majetku a investic.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné výdaje položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice a.s. finanční prostředky na náklady na zajištění veřejného bruslení a sportovních dnů vč. ostatních drobných nákladů
v souladu se Smlouvou o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu na provoz multifunkční arény.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Na základě žádosti o poskytnutí dotace na provozní náklady společnosti HC Dynamo Pardubice a.s. v sezóně 2019/2020 v celkové výši Kč 15 000,0 tis., které byly
prezentovány na semináři zastupitelů dne 26.9.2019. Požadované prostředky jsou nezbytné pro zajištění potřebného cash - flow v sezóně 2019/2020. Vzhledem k
tomu, že dlouhodobě klesají výnosy z reklamního plnění společností podporujících hokej v Pardubicích, není klub momentálně schopný garantovat z obchodních aktivit
takové příjmy, které by zajistily bezproblémově průběh celé hokejové sezóny, zvláště pak s přihlédnutím k nejistotě v podobě zrušené baráže. HC Dynamo Pardubice
tedy žádá o finanční prostředky v celkové výši Kč 15 000,0 tis. v tomto rozsahu: dotace ve výši Kč 5 000,0 tis. v termínu do 31.12.2019 a dotace Kč 10 000,0 tis. v

termínu do 31.3.2020 s tím, že čerpání této části dotace bude pokrývat náklady sezóny 2019/2020.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" na kapitálové
výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka" (správce 214 - Městská policie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 341,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" na kapitálové
výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému" (správce 214 - Městská policie).
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Jedná se o přesun finančních prostředků mezi stávajícími položkami. Jedná se o finanční prostředky, které odpovídají reálně vynaloženým nákladům dle provedených
prací na digitalizaci městského kamerového systému a s tím související statut uvolnění pozastávky ve výši 10 % dle smlouvy a její nahrazení bankovní zárukou.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2020" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Jedná se o vyčlenění finančních prostředků na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020 - 2024". Vzhledem k prudce se zhoršující situaci spojené s nárůstem
cizinců bude statutární město Pardubice žádat o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v následujících letech 2020-

2024. Dotační titul je veden pod Ministerstvem vnitra ČR, odborem azylové a migrační politiky. Statutární město Pardubice, jakožto příjemce dotaci pro rok 2018 a
2019 zadalo zakázku neziskové organizaci Most Pro, o.p.s. Organizace je v lokálních podmínkách jediná, která má s touto problematikou zkušenosti a s cizinci aktivně
pracuje. Vzhledem k tomu, že tato organizace není plátcem DPH, nemůže vyčerpat v rámci dotace částku vyšší než Kč 1 000,0 tis. S ohledem na zvyšující se počty
cizinců v Pardubicích budeme projekt realizovat i v následujících letech. Z tohoto důvodu je nezbytné vysoutěžit dílčí zakázku na integrační aktivity (tlumočení, kurzy
českého jazyka).

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa"
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).

Na základě žádosti starosty MO II - Polabiny bude podána žádost o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť na základě výzvy, kterou Státní fond rozvoje
bydlení vyhlásil v říjnu 2019. Jedná se o akci s názvem Regenerace panelového sídliště - pravý břeh Labe - ul. Gagarinova - XV. etapa. Na akci je zpracování projektová
dokumentace a společné povolení stavby, které nabylo právní moci 16.8.2019. Celkové náklady na realizaci akce dle projektové dokumentace činí Kč 7 900,0 tis. vč.
DPH. Dotace z programu může být poskytnuta max. do výše 50 % uznatelných nákladů. Zbývající částku - vlastní zdroje je připraven uhradit MO II - Polabiny ze svého
rozpočtu na rok 2020, kdy se předpokládá i zahájení realizace stavby. V případě neposkytnutí dotace MO II - Polabiny bude realizovat projekt z vlastních zdrojů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,5 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika" na běžné výdaje položky "Správa MO I"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika" na běžné výdaje položky "Správa MO III"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií.
Jedná se o přesun finančních prostředků pro dorovnání rozpočtu městských obvodů I. a III. dle skutečných nákladů.

21.11.2019 440 Z/952/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z běžných transferů položky " HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace " (správce 1411 –
Odbor rozvoje a strategie) na běžné transfery položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - zápůjčka" (správce 598 - Odbor ekonomický). 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 234,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vyrovnání za technické zhodnocení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

ZmP dne 24.5.2018 usnesením č. Z/2604/2018 schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 2 234,0 tis. Tenisovému klubu Pernštýn 1897, jako vyrovnání za
technické zhodnocení stavby ve vlastnictví města bez č.p. - objektu klubovny stojící na stavební parcele č. 8689 a venkovních úprav na p.p.č. 369 v k.ú. Pardubice v

areálu U Stadionu čp. 1652. Tenisový klub Pernštýn má v současnosti s městem Pardubice uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou
na výše uvedené nemovitosti. Vzhledem k tomu, že mu bude ukončena nájemní smlouva z důvodu záměru realizace investiční akce města, finanční prostředky mu
budou poskytnuty jako kompenzace za technické zhodnocení majetku města nájemcem. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 466,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vybudování areálu - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

24.10.2019 437 Z/918/2019

24.10.2019 438 Z/919/2019

24.10.2019 439 Z/912/2019

21.11.2019 441 Z/963/2019



Investiční dotace na vybudování nového tenisového areálu v lokalitě Cihelna (6 antukových kurtů vč. zázemí). Záměr poskytnout investiční dotaci v této výši schválilo
zastupitelstvo svým usnesením č. Z/2604/2018 ze dne 24.5.2018, aby mohlo dojít k naplnění tohoto záměru, je zapotřebí vyčlenit v rozpočtu města požadovanou
částku.

21.11.2019 442 Z/949/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky „HC Dynamo Pardubice – nákup akcií“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie), 

21.11.2019 443 Z/950/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 970,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky „Analýza variant provozu multifunkční arény“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 737,4 tis. z položky 312. "Předpoklad dotace - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice" na položku
421. "Dotace MMR - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice". 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 737 411,85 Kč na projekt IČ EIS:
CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004710 Územní studie krajinné a sídelní zeleně pro ORP Pardubice a města Pardubice.  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 652,2 tis. z položky 23. "Předpoklad dotace - Zprostředkující subjekt integrované územní investice"
na položku 41. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt integrované územní investice". 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice neinvestiční dotaci ve výši 1 652 217,84 Kč, IČ EIS:
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000144 Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 965,4 tis. z položky 23. "Předpoklad dotace - Řízení Strategie integrované územní investice" na
položku 41. "Dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice".
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice neinvestiční dotaci ve výši 1 965 457,50 Kč, IČ EIS:
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000133 Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o rekonstrukci kuchyně, která je za hranicí životnosti, vyskytl se zde únik plynu v podlaze, gastro vybavení a vzduchotechnika je zastaralé. Jsou zde četné
závady Krajské hygienické stanice.  Bude provedena celková výměna rozvodů elektro, vody, plynu, kanalizace a veškerých povrchů. V přípravnách jídel je třeba vyměnit
obklady a dlažby, rozvody vody, trubky jsou zanešené, neteče teplá voda.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Náklady na právní zastoupení - vyvlastňovací řízení SÚ" na
běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Přesun finančních prostředků v rámci stávajících položek rozpočtu z důvodu nárůstu počtu vypracovaných znaleckých posudků pro oddělení přestupků Odboru
správních agend. Náklady na zpracování znaleckých posudků mají každoročně stoupající tendenci, což je patrné i z přehledu za období 2014 - 2019 (2014 - Kč 441,0 tis.,
2015 - Kč 625,0 tis., 2016 - Kč 732,0 tis., 2017 - Kč 756,0 tis., 2018 - 858,0 tis., 1-10/2019 - Kč 914,0 tis.). Z uvedeného vývoje lze předpokládat, že v letošním roce
přesáhne částka za zpracování znaleckých posudků Kč 1 000,0 tis. Z tohoto důvodu byl již provoz MmP v rámci X. změny rozpočtu navýšen o Kč 500,0 tis. Dalším
důvodem je navýšení cen základních provozních nákladů jako jsou energie, služby apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na běžné výdaje
položky "Oprava havarijního stavu střechy - Pernštýnské nám. 1" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Smlouva na opravu nadstřeší radnice byla uzavřena na základě rozhodnutí RmP R/724/2019 ze dne 11.3.2019. Z důvodu víceprací souvisejících s restaurováním sgrafit
byl na základě rozhodnutí RmP R/2123/201 ze dne 23.9.2019 uzavřen dodatek a smlouva prodloužena do 30.11.2019. V důsledku tohoto prodloužení termínu je nutné
prodloužit objednávku na stavební dozor o jeden měsíc.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Bělehradská 513 - sanace havarijního stavu střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na dokončení oprav střešního pláště bytového domu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
 Finanční prostředky na drobné havarijní opravy v bytových jednotkách.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav" na běžné
výdaje položky "Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Finanční prostředky na úhradu za zřízení věcného břemene Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav" na běžné
výdaje položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu sociálního zařízení v objektech Bělehradská 389 a Krátká 673.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro"
na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro" na
běžné výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Přesun finančních prostředků ve výši 240,0 tis. Kč na strojní investice a 10,0 tis. Kč na technickou pomoc. V hospodářském pavilonu v kanceláři ředitelky a hospodářky
byly naměřeny vysoké koncentrace radonu. Po technickém průzkumu na místě a prostudování původní projektové dokumentace bylo zjištěno, že pod hospodářským
pavilonem, přímo pod kanceláří ředitelky a hospodářky, vede starý energetický kanál z kotelny o průřezu cca 100x50 cm. V tomto kanálu byla naměřena velmi vysoká
koncentrace radonu. Pro trvalé snížení koncentrace radonu je řešením odvětrání starého energetického kanálu – vytvoření podtlaku v kanálu, aby radon nemohl
pronikat do kanceláří. Vzduchotechnické zařízení bude ovládané systémem TERA, který řídí intenzitu ovládání na základě okamžitých hodnot koncentrace radonu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 480,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro"
na běžné výdaje položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Jedná se o převod finančních prostředků v rámci položky z investic na běžné výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do Kč 40,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné
výdaje položky "Hrazení energií v pronajatých budovách školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Brožíkova - rekonstrukce zpevněných ploch" na běžné
výdaje položky "Hrazení energií v pronajatých budovách školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na úhradu elektrické energie za nebytové prostory U Josefa 118 za rok 2016 - 2019. Z důvodu zjištěné závady zapojení měřící soustavy
budou dodavatelem vystaveny opravné faktury související s dodávkou el. energie.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace" z kapitálových
výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o náklady na zajištění geometrických plánů pro vyznačení a zřízení věcných břemen pro stavební objekty veřejné osvětlení a kanalizace. Jedná se o

neinvestiční výdaj po dokončení realizace a uvedení majetku do užívání. Zřízení věcných břemen se předpokládá ve finančním limitu do Kč 40,0 tis. (podlimitní věcná
břemena).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 349,0 tis. v rámci položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. v rámci položky "Budova radnice - klimatizace společenského sálu" z kapitálových výdajů
na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o převod finančních prostředků v rámci položky z investic na běžné výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do Kč 40,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Technický stav některých objektů školských zařízení je ve špatném stavu a je třeba tyto objekty alespoň udržovat v co možná nejlepším stavu a bránit vzniku větších
materiálních škod a předcházet vzniku možných úrazů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení stávající položky "ul. Kostelní" na základě výsledku výběrového řízení na zadání projektové dokumentace a z důvodu možnosti uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem PD. Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Finanční prostředky na realizaci vyvolaných prací při realizaci dotační akce "Náhrdelník na Chrudimce", jedná se o dodávku a montáž zábradlí 7,5 m mezi mlatovou
stezkou a břehem Chrudimky z důvodu zajištění bezpečnosti chodců. Toto zábradlí nebylo v projektové dokumentaci navrženo z důvodu, že náletové keře tvořily
neproniknutelnou hradbu. Před realizací byly z prostoru vyřezány a v současné době je prostor otevřen k řece a hrozí nebezpečí úrazu (jedná se o neuznatelný náklad
hrazený z rozpočtu města odděleně od dotačního projektu). Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na realizaci vyvolaných prací při rekonstrukci odborných učeben, jedná se o úpravu a částečnou výměnu litinových radiátorů včetně vypouštění
otopného systému a na úpravu kanalizačního potrubí (jedná se o neuznatelný náklad hrazený z rozpočtu města odděleně od dotačního projektu). Finanční prostředky
využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení stávající položky "CS Žlutý pes SV" na základě výsledku výběrového řízení na zadání projektové dokumentace a z důvodu možnosti uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem PD. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující CS koupaliště - Žlutý pes s CS vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města. SUMF opatření 4.6.9.
Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "NP a sportoviště - platby za energie" na běžné výdaje položky
"BD - revize a ostatní služby" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na služby spojené s úklidem společných prostor a držení pohotovosti k havarijním opravám.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - vratky přeplatků nájemcům NP a pozemků" na běžné
výdaje položky "BD - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy volných bytových jednotek - realizace" na běžné
výdaje položky "BD - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na úhradu zvýšených zálohových plateb za dodávku elektrické energie a úhradě nedoplatků z vyúčtování energií.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský
podnik v Nemošicích" na kapitálové výdaje položky "Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Přesun finančních
prostředků a navýšení stávající položky "přechod Bělehradská" na základě výsledku výběrového řízení na realizaci a z důvodu možnosti uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby. Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na běžné výdaje položky "DDM Beta-výměna oken PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení položky rozpočtu na přepracování potřebné projektové dokumentace projekční firmou, která vzejde z výběrového řízení. Po neúspěšném jednání s původně
vybraným zpracovatelem projektové dokumentace firmou Rotagroup s.r.o. Plzeň, kdy byla požadována úprava této PD, tak aby bylo možné zrealizovat v tomto objektu
samostatně výměnu oken.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržby, služby)" na běžné výdaje
položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na opravu sociálního zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné
výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na
kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na běžné
výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 
Finanční prostředky na zakoupení licencí pro Městskou policii Pardubice, které hromadně realizuje Odbor informačních technologií ve výši Kč 1 000,0 tis. a realizaci
strukturované kabeláže a připojení na optickou síť na nové služebně MP na nám. J. Pernera v celkové výši Kč 85,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných výdajů položky "Výstavba, provoz a údržba JSVV" (správce 414 - Kancelář
primátora) na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
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Finanční prostředky na náklady spojené s dodáním a výměnou PC pro obsluhu SVOP Pardubice, který je umístěn na Oddělení krizového řízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 460,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Odtah motorových vozidel" na běžné výdaje položky "Správa a
údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci položek Odboru dopravy na opravy zálivů MHD.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I/2" na běžné
výdaje položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Finanční prostředky v rámci akce nasvícení přechodu pro chodce v ul. Pražská Pardubice na úhradu nájemného.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Správa a údržba
komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Informační systém - opravy a údržba" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy parkovacích automatů" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na opravu zábradlí včetně komplexního otryskání a nátěru podchodu M407 v ul. Fidrova.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
Příjem účelové neinvestiční dotace na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné výdaje položky "Sběr BRKO od
občanů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

O oddělený sběr bioodpadů je ze strany občanů stoupající zájem, v tuto chvíli se již zapojilo více než 3 500. Z tohoto důvodu vzrostly i náklady na svoz BRKO.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné výdaje položky "Provoz

separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z běžných výdajů položky "Svoz komunálních odpadů" na běžné výdaje položky "Provoz

separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Finanční prostředky na provoz separačních dvorů. V lednu 2019 došlo otevřením nového separačního dvora Na Staré poště k navýšení počtu separačních dvorů
provozovaných na území města Pardubic na 9. Separační dvory jsou občany velmi využívány. Tyto odpady lze až z 85 % materiálově využít, jen 15 % je nevyužitelných a
končí na skládce. Naproti tomu odpady odevzdané do velkoobjemových kontejnerů končí na skládce všechny.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Odstraňování bariér na komunikacích" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Cyklověž - provoz" na běžné výdaje položky "Oprava
cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na provedení opravy cyklistické stezky Semtín před prostorem hlavní brány až po zastávku Semqelb.
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Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 850,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Elektromobilita města" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
výdaje projektu "Elektromobilita města - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Projekt nebyl v roce 2019 realizován, není zařazen do rozpočtu na rok 2020.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Inteligentní parkování kol - cyklověž Univerzita" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Inteligentní parkování kol - cyklověž Univerzita - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt nebyl v roce 2019 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25 713,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém - křižovatky" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Projekt nebyl v roce 2019 realizován, požadavek na realizaci byl zařazen do rozpočtu na rok 2020.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 42 500,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt nebyl v roce
2019 realizován, požadavek na realizaci byl zařazen do rozpočtu na rok 2020.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Koncepce zeleně - sídelní zeleň" a zároveň návrh na snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
Projekt nebyl dotačně podpořen, požadavek na realizaci byl zařazen do rozpočtu na rok 2020 a je nárokováno krytí z vlastních zdrojů.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 372,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 426,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 751,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 889,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání pro ZŠ Ohrazenice, Npor. Eliáše, J. Ressla a MŠ Kamínek.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunikace s veřejností" (správce 414 - Kancelář primátora) na
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Finanční prostředky na uzavření dohody o provedení práce na písemné zpracování kroniky města Pardubic za rok 2018.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. z běžných výdajů položky "Slavnostní akce města" (správce 414 - Kancelář primátora) na
běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na náklady spojené se zapůjčením inventáře na akci "Vzpomínkové setkání".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 49,9 tis. z kapitálových transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné
transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Úprava rozpočtu na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje o změnu rozdělení finančního příspěvku na rok 2019. V souladu se smlouvou o

spolupráci při zabezpečování požární ochrany byla celková výše příspěvku poskytované statutárním městem Pardubice HZS Pardubického kraje ve výši Kč 3 776,0 tis. v

rámci V. změny rozpočtu na rok 2019 rozdělena na pořízení investic ve výši Kč 650,0 tis. a zajištění provozní činnosti ve výši Kč 3 126,0 tis. Po provedeném výběru
dodavatelů na nákup dlouhodobého hmotného majetku bude činit investice 600 136,- Kč. a provozní část 3 175 864,- Kč.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" (správce
711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov) - výstavba nové MŠ - dodávka herních prvků a technologie" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" (správce
711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov) - výstavba nové MŠ - dodávka herních prvků a technologie" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ze správce 711 - OMI na správce 1734 - OŠKS na zajištění dodávky herních prvků a technologie do nově budované MŠ, na kterou je
podána žádost o dotaci. Termín dokončení realizace projektu je do 09/2020.  Prostřednictvím ORS, odd. veřejných zakázek proběhlo ve dvou termínech zadávací řízení
na dodavatele hraček a technického vybavení. V zákonem stanovené lhůtě nebyla zadavateli doručena žádná nabídka. Z tohoto důvodu a také proto, že se jedná o

neuznatelný náklad dotačního projektu, bylo vedením města rozhodnuto, že předmětné vybavení bude zajištěno prostřednictvím OŠKS. Uvedená cena vychází ze
zpracovaného rozpočtu zadávací dokumentace dle konkrétní specifikace: herní pomůcky, výpočetní technika, programové vybavení ve finančním limitu pro

neinvestiční majetek v celkové hodnotě cca Kč 595,0 tis. vč. DPH; herní pomůcky a výpočetní technika ve finančním limitu pro investiční majetek v celkové hodnotě cca
Kč 535,0 tis. vč. DPH.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 420,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Studánecký les - III. etapa" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "Studánecký les - III. etapa" - projekt je ve fázi neukončeného zadávacího řízení veřejné zakázky. Dotace
nebude v roce 2019 čerpána.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "ZŠ E. Košťála - odborné učebny" - realizace projektu zahájena koncem září 2019 s předpokládanou
prostavěností 15,1 mil. (kryto rozpočtem vlastních zdrojů). Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny" - realizace projektu zahájena koncem září 2019 s

předpokládanou prostavěností 4,3 mil. (kryto rozpočtem vlastních zdrojů). Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "ZŠ J. Ressla. - odborné učebny" - realizace projektu zahájena koncem září 2019 s předpokládanou
prostavěností 4,9 mil. (kryto rozpočtem vlastních zdrojů). Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27 960,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny"
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
stejné výši. V. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "Zkvalitnění DI - ul. Dělnická" - realizace projektu je ve fázi ukončeného zadávacího řízení veřejné
zakázky. Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími
cyklostezkami" zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "CS Kunětická" - realizace projektu je ve fázi zahájeného zadávacího řízení veřejné zakázky. Dotace bude
čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 915,5 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - RPS Závodu míru - III. etapa" zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 083,9 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS Závodu míru - III. etapa" zároveň
snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
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Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "RPS Závodu míru" - projekt je ve fázi zadání výběrového řízení na realizaci. Realizace za předpokladu
přiznání dotace v roce 2020.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,4 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti" na běžné
výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky budou použity na představení KyberLIFE, jako součást projektu "Kyber děti", který je aktivitou Týmu pro mládež Pardubice. Celý projekt je zaměřen
na děti a jejich rizikové trávení volného času, úzce spjatého s využíváním sociálních sítí. Projekt "Kyber děti" chce působit nejen na děti samotné, ale také na osoby,

které tráví s dětmi většinu času a mají vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy rodiče a učitele. Z tohoto důvodu je, kromě samotného představení pro děti,
součástí projektu také proškolení pedagogů ZŠ Dubina a beseda pro rodiče na téma kyber. Tyto aktivity budou zajištěny členy Týmu pro mládež Pardubice. Především
kpt. Mgr. Jiřím Tesařem, tiskovým mluvčím a preventistou PČR. Přesun finančních prostředků doporučila Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 13.10.2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Digitalizace městského kamerového systému" na běžné
výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému" (správce 214 - Městská policie).

Finanční prostředky, které dle postupů účetnictví nesplňují hranici technického zhodnocení a je nutné přeúčtování na podlimitní technické zhodnocení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy
za DNP" (správce 214 - Městská policie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" na běžné
transfery položky "Náhrada mzdy za DNP" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na náklady za DNP vyplácené zaměstnavatelem v prvních dnech nemoci.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" na běžné
transfery položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků mezi stávajícími položkami.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. položka 211. "Příjmy z vlastní činnosti - Dětské dopravní hřiště" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy s firmou Centrum služeb za poskytování dopravní výuky ZŠ a MŠ ve druhém pololetí 2019.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 53,5 tis. položka 12. "Transfer na MO III - provoz služebny MP" a zároveň návrh na snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů služebny v úřadovně MO III - Studánka. Jedná se o přefakturaci nákladů na provoz, který hradí MO III.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,9 tis. položka 2324. "Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
Přijaté náhrady za způsobenou škodu současnými nebo bývalými zaměstnanci Městské policie ve výši 8 712,- Kč a o poskytnutou podporu dle zákona o službě vojáků v

záloze, kdy se zaměstnanec Městské policie zúčastnil vojenského cvičení.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. položka 4121. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky získané činností Městské policie na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které navyšujeme prostředky na mzdy zaměstnanců MP.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 4121. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Finanční prostředky na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lázně Bohdaneč a statutárním městem Pardubice o výkonu obecného stavebního úřadu na k.ú.
Rybitví.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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V současné době (od 12.11.2019) je zástupkyně pověřená vedením Mateřské školy Korálek (Rumunská) nucena zajišťovat distribuci stravy do MŠ ze Základní školy E.
Košťála z personálních důvodů. Tři kuchařky jsou v pracovní neschopnosti. V této MŠ rodiče projevili nespokojenost s úrovní stravování a personálním zajištěním
kuchyně v takové míře, že vedoucí ŠJ a další personál kuchyně podlehl tlaku a onemocněl. Pro zajištění stravování vychází věcná režie za 14 dní v listopadu na 85 tis.

Kč, v prosinci za 15 dní na 91 tis. Kč. Dovoz stravy za listopad bude činit cca 8 tis. Kč, za prosinec také 8 tis. Kč. Celkem náklady do konce roku mohou činit 190 tis. Kč.
Tímto může být ohroženo hospodaření organizace, proto doporučujeme požadovaný přesun alespoň na období platby v prosinci.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Jedná se o finanční prostředky na odměny ředitelek MŠ. V roce 2018 došlo k obměně ředitelek 5 mateřských škol (MŠ Doubek, Svítkov a Lány na Důlku - odvolání
ředitelky, MŠ Pastelka - Rosická - odchod bývalé ředitelky do důchodu, MŠ Mladých - odchod bývalé ředitelky do důchodu, MŠ n. Závodu míru - rezignace bývalé
ředitelky na funkci, MŠ Hostovice - odchod bývalé ředitelky do důchodu). Pro usnadnění nástupu nových ředitelek do funkce byly odborem školství, kultury a sportu
vytipované velmi schopné stávající ředitelky, které se staly pro nové ředitelky mentorkami seznamujícími je s chodem a náročnými požadavky na funkci ředitele školské 
příspěvkové organizace. Za dobu celého roku je jim navržena odměna za metodické vedení nad rámec svých povinností a pomoc s vedením jednotlivých organizací.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 27,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Základní škola Pardubice - Pardubičky je stravována Mateřskou školou Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8., v jejímž objektu má svojí výdejnu stravy. V době od
24.4. do 30.6. 2019 mateřská škola nebyla schopná pro základní školu zajistit dodání stravy z důvodu dlouhodobé nemoci personálu. Stravování po tuto dobu zajišťuje
Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870. Náklady na provozní režii (platy kuchařek 91 tis. Kč a energie 53 tis. Kč) a distribuci stravy (25 tis. Kč) činí Kč 169,0
tis. Vzhledem k tomu, že původní zajištění stravování mělo být zajištěno jen do 31.5. propočet nákladů byl 149 tis. Kč. Nemoc personálu se protáhla i do měsíce června
a vícenáklady byly o 20 tis. Kč vyšší. Těchto 20 tis. Kč nebylo ze zdrojů zřizovatele pokryto. Další navýšení je požadováno na 50 % pokrytí projektu STOP násilí, tzn. ve
výši 7,5 tis. Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM Alfa - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky jsou určené na úhradu nákladů spojených s havárií vodovodního potrubí. Zvýšené náklady spojené s havárií vody pojišťovna neuznala vzhledem k
tomu, že DDM Alfa není vlastníkem objektu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Navýšení finančních prostředků z důvodu neplánovaného prodloužení rekonstrukce školní jídelny. Až do září 2019 musela zajistit náhradní stravování z Menzy
Pardubice v počtu 100 porcí dětských a 14 dospělých. Rozdíl mezi odhadem a skutečnou cenou ční 30,0 tis. Kč. Dalšími neplánovanými souvisejícími náklady byla
oprava IT rozvodů, které byly porušeny při zmiňované rekonstrukci. Celkem bylo doposud poskytnuto této MŠ na náhradní stravování a náklady související
s rekonstrukci 129,0 tis. Kč.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 309,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ

Spořilov - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na nákup nové myčky. Současně používaný mycí stroj Winterhalter využívaný školní kuchyní v ZŠ Spořilov je v havarijním stavu. Myčka nemyje
pouze oplachuje. Vzhledem ke stáří a stavu je neopravitelná. Předložený požadavek je spoluúčastí na pořízení nové myčky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 87,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ

Ohrazenice - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na nákup nového plynového kotle. Současný plynový kotel využívaný školní kuchyní v ZŠ Ohrazenice je v havarijním stavu, došlo k vyboulení dna,
což hraničí s bezpečností. Vzhledem ke stáří a stavu je neopravitelný. Předložený požadavek je spoluúčastí na pořízení nového plynového kotle (45 tis. Kč). Další
požadavek je na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s rekonstrukcí odborných učeben. Konkrétně se jedná o 12 ks Elektroboxu do učebny ICT v pořizovací hodnotě
42 tis. Kč. Toto vybavení nebylo zahrnuto do dodávky v rámci prací prostřednictví OMI.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ

Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V současné době (21.11.-20.12.) je ředitelka MŠ Wintrova z personálních důvodů (dlouhodobá nemoc kuchařky) nucena zajistit distribuci stravy pro MŠ ze ZŠ Erno
Košťála. Osobní režie je stanovená na 24 Kč za 1 oběd a věcná režie je stanovená na 14 Kč za jeden oběd. Jedná se o cca 50 porcí denně (22 dní), což vychází cca na 41

tis. Kč. Distribuce stravy (dovoz) na toto období (22 dní) vychází cca na 11,5 tis. Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné
transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. V rámci IX. změny rozpočtu byl ZŠ Spořilov
navýšen příspěvek ve výši 302 tis. Kč. V současném požadavku je zohledněno navýšení na zbývající náklady související se správou a vybavením IT v rámci rekonstrukce
odborných učeben. V roce 2019 byla na každou školu (v rámci rekonstrukce odborných učeben - 8 ZŠ) vyčleněná částka 350 tis. Kč na antivirovou ochranu, povýšení
kancelářského balíku Microsoft, softwarový management, firewall, rezervu pro technickou podporu apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z běžných transferů položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" na běžné
výdaje položky "Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z položky DDM ALFA - KD Hronovická na položku Senioři Pardubice. Jedná se o finanční
prostředky, které nebyly využity na uhrazení nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje
položky "Areál K Dolíčku - nákup mobilní buňky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na nákup mobilní buňky do areálu FS K Dolíčku 63. V současné době je pro osazení časomíry a zázemí obsluhy časomíry a rozhlasu využívána
buňka, která je za hranicí životnosti, je polorozpadlá a nedá se ji opravit. Nákupem nové buňky se vylepší zázemí pro obsluhu časomíry a rozhlasu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Úroky stávajících úvěrů a půjček" na běžné transfery položky
"Daň z přidané hodnoty (DPH)" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o navýšení finančních prostředků na platbu DPH.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Výročí 30 let od Sametové revoluce" na běžné transfery položky
"VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů souvisejících s promítáním videospotu k připomenutí 30 let od Sametové revoluce na obrazovce umístění před VČD
Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 88,0 tis. z běžných výdajů položky "Výročí 30 let od Sametové revoluce" na běžné výdaje položky
"Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Na položce "Výročí 30 let od Sametové revoluce" již nevzniknou další výdaje a finanční prostředky budou využity na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním
kulturních a kulturně společenských akcí, nákladů souvisejících s vypsaným konkurzním řízením na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Turistické informační
centrum Pardubice.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,8 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,9 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 39,5 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23,1 tis. položka 412. "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova  - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,6 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje k projektu v rámci Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci byly pro školské příspěvkové
organizace zřizované statutárním městem Pardubice (MŠ Doubek, MŠ Kytička, MŠ Klubíčko, MŠ Pospíšilovo nám. a ZŠ Štefánikova), které jsou zapojeny do projektu
"Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 222 915,- Kč.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 840,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje byl organizaci Sociální služby města Pardubic poskytnut příspěvek na dofinancování provozu (rozdíl mezi
dotací přiznanou v 1. a 2. kole v celkové výši Kč 5 384,0 tis. a v rámci 3. kola finanční prostředky ve výši Kč 1 456,0 tis.). Finanční prostředky jsou rozděleny: provoz
denního stacionáře ve výši Kč 523,0 tis., provoz domova se zvláštním režimem ve výši Kč 2 443,0 tis. a provoz domovů pro seniory ve výši Kč 2 418,0 tis. a ve výši Kč 1
456,0 tis. na pečovatelskou službu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 422,5 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 314,6 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 2 422 447,2 Kč a neinvestiční dotaci ve výši

3 314 608,9 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008313 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Npor. Eliáše Pardubice.   

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 069,0 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Spořilov - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 002,3 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Spořilov - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 11 069 040,1 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 
3 002 263,7 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008315 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov Pardubice.   

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 553,0 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Družstevní - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 946,7 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Družstevní - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 3 552 951,9 Kč a neinvestiční dotaci ve výši

4 946 750,7 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008312 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní Pardubice.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 958,6 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 192,9 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 6 192 953,4 Kč a neinvestiční dotaci ve výši

2 958 541,0 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008314 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice Pardubice.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce podchodu M119 nám. Republiky" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním zadání pro rekonstrukci podchodu M119 na nám. Republiky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 092,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava propustků Free Zone" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na provedení oprav celkem osmi propustků ve Free Zone podél komunikace k Panasonicu.

12.12.2019 483 Z/1016/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 419,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Diagnostika mostu M104 Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).

12.12.2019 484 Z/1017/2019 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 048,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na běžné výdaje položky " Oprava zálivu MHD ul.
Průmyslová" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky
"Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředků na úhradu nákladů na odměny pracovníků zajišťujících výuku anglického jazyka v Britském centru Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Ve dnech 16.-17.12.2019 proběhne ve Společenském sále radnice seminář pro ředitele škol a školských zařízení "Právo ve školství". Seminář je uzpůsoben na míru
školským příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Pardubice. Převáděné prostředky budou použity na uzavření dohody o provedení práce s

lektorkou paní Mgr. Marií Pickovou - právnička ČŠI.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 175,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce"
(správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" na běžné výdaje položky "Výkon
sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků v rámci dotace Výkon sociální práce s výjimkou agendy Sociálně-právní ochrany dětí, které nebyly kryty
dotací. Dle rozhodnutí MPSV-2019/40191-224/2 ze dne 24.7.2019 byla poskytnuta dotace pouze ve výši Kč 2 473,0 tis., zbývající část finančních prostředků je musí být
uhrazena z rozpočtu MmP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů" na
běžné transfery položky "Náhrada za DNP vyplácená zaměstnavatelem" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti vyplácené zaměstnavatelem z důvodu zrušení karenční doby od 1.7.2019, kdy
zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti již od prvního dne nemoci.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 257,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ n. Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 352,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky " ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky " ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V souladu s usnesením Z/162/2003 ze dne 16. 12.2003 se jedná o 50 % vybraného nájemného ze všech nebytových prostor pronajímaných statutárním městem
Pardubice v objektech užívaných školskými příspěvkovými organizacemi, které však tyto prostory nevyužívají ke své hlavní činnosti. V souladu s usnesením R/848/2004
ze dne 5.10.2004 budou tyto prostředky přerozděleny mezi jednotlivé školské organizace v poměru dle velikosti pronajaté plochy. Finanční prostředky přerozděleny
mezi jednotlivé organizace v poměru dle velikosti pronajaté plochy. Finanční prostředky budou využity na související práce a údržbu pronajatých prostor, které však
nesou dle nájemní smlouvy zabezpečovány nájemci. Jedná se např. o sekání sousedních pozemků, o údržbu okolních cest apod.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 269,0 tis. položka 2229 "FV minulých let - Program podpory sportu" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Jedná se o vratku části dotace poskytnuté v roce 2018 BK Pardubice a.s., IČO: 27654796 z Programu podpory sportu realizaci projektu „Podpora sportu mládeže –
projekt Golden Talents“. Společnost pochybila při čerpání dotace a na základě výzvy vrátila neoprávněně čerpané prostředky. Finanční prostředky byly připsány na účet
města dne 29.10.2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 2122 "Odvod organizace - ZŠ A. Krause" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ZŠ a MŠ A. Krause ve výši 50.000,00 Kč a zároveň navýšení  provozního příspěvku této organizace ve
stejné výši na renovaci IT techniky ve škole. Počítače jsou 10 let staré a již jsou neopravitelné a nekompatibilní s novějším softwarem.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 117,6 tis. položka 412 "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 109 719,- Kč na činnost a provoz Turistického informačního centra Pardubice v roce
2019 z programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,8 tis. z běžných výdajů položky "Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na úhradu za zapůjčení stolů a židlí na akci "Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů", která se konala ve dnech 9. a 10.10. 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 147,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V současné době probíhá na základní škole ZŠ Benešovo náměstí rekonstrukce odborných učeben a rekonstrukce elektrorozvodů. Z důvodu nutnosti uvolnění učeben
byla škola nucena přemístit 3 třídy do náhradních prostor (nájemné 42 tis. Kč). S tím souvisí vybavení dvou učeben v Domově mládeže v Rožkově ulici a DDM Alfa -

odloučeném pracovišti na DDM Delta v  Gorkého ul. Protože se některé předměty učí ve skupinách a pro skupiny již nejsou ve škole volné učebny, bylo nutné zakoupit
flip charty (35,7 tis. Kč), aby mohla výuka probíhat alespoň na chodbách. Další náklady související s uvedenou rekonstrukcí jsou stěhovací práce, náklady na likvidaci a
odvoz starého vybavení z učeben apod. (69,3 tis. Kč).  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 078,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel.

V Základní škole Svítkov-Pardubice probíhá v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Z těchto důvodů musí být zajištěno náhradní stravování žáků. Po
předešlých jednáních bylo zajištěno vyvařování a distribuce jídel ve spolupráci se Sociálními službami města Pardubic. Provozní režie bez surovin, které hradí žáci, je ze
strany SsmP stanovena na 42,61 Kč bez DPH. Prozatím byl škole ze strany zřizovatele poskytnutý příspěvek ve výši Kč 3.449.600,00 na období 12/2018-10/2019,
přičemž škola vyčerpala do konce září 2019, 2.887.905,00 Kč. V této změně rozpočtu je předložen požadavek na dofinancování nákladů na měsíce listopad, prosinec a
leden 2020 ve výši 1.078,0 tis. Kč. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů souvisejících s odchodem ředitelky příspěvkové organizace do starobního důchodu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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V rámci přípravy projektu Inteligentní dopravní systém – parkovací systém došlo ve vazbě na postup zadávacího řízení „Dodávka jednotného systému řízení parkování
a efektivního využívání volných parkovacích kapacit“ a podmínek plánované dotační podpory k rozhodnutí samostatně sledovat náklady v souvislosti s parkovacími
automaty.  Finanční prostředky budou čerpány ve vazbě na Rámcovou smlouvu o dodávce a montáži parkovacích automatů v rámci Dodávka jednotného systému
řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice „ČÁST B“. Dle původního předpokladu byl nákup a jejich
provoz uvažován jako součást dotačního projektu Inteligentní dopravní systém – parkovací systém. Vzhledem k tomu, že parkovací automaty jsou poskytovatelem
dotace vyhodnoceny jako koncová zařízení, jež nemohou naplnit parametry dotační podpořitelnosti projektu, budou tyto náklady hrazeny v plném rozsahu z vlastních
zdrojů rozpočtu města. Ve vazbě na plánovaný dotační projekt „Inteligentní d tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům
pro ochranu zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis,
která posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“
zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Parkovací automaty - provoz systému" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Finanční prostředky na dodávku a instalaci parkovacích automatů včetně bezplatného pětiletého servisu na základě dílčích objednávek objednatele, poplatky spojené s

provozem parkovacího automatu, poplatky za zřízení clearingového centra pro platbu bankovními kartami a za připojení parkovacího automatu k této službě,
mimozáruční a pozáruční servis parkovacích automatů. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí dat v

potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení veřejné
zakázky. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020 a maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - věcné břemeno" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Na základě úpravy smlouvy s Povodím Labe, započnou úhrady za zřízení věcného břemene až skutečným předáním staveniště, tzn. v roce 2020.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 90,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Anenský podjezd -

dopravní řešení - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro projekt rozšíření vozovky v Anenském podjezdu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 870,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na běžné výdaje položky "Oprava zálivu MHD Na
Spravedlnosti" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky na celkovou opravu zálivu Na Spravedlnosti v ul. J. Palacha ve směru z města.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Světelná a signalizační zařízení" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky v souvislosti s kompenzací DPmP za provoz placeného stání.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky Paramo -

Letiště - podél I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky na opravu a výměnu dlažby na cyklostezce v úseku Paramo - letiště podél silnice I/2.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 675,4,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Oprava lávky mostu Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na zajištění pilířů sepnutím konstrukce lávky k železobetonovým pilířům mostu, které je nutné provést s ohledem na značnou degradaci stávající
konstrukce a v souvislosti s mimořádnou událostí z října 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 153,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO II" na běžné výdaje položky "Správa MO I" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO I" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 142,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO IV" na běžné výdaje položky "Správa MO III"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO III" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO II" na běžné výdaje položky "Správa MO II"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO VII" na běžné výdaje položky "Správa MO VII"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Přesun finančních prostředků dle skutečných potřeb všech městských obvodů na zajištění nákupu licencí pro Microsoft 365 a Skype plus CAL pro rok 2020.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky
"Oprava zálivu MHD ul. Palackého - Albert" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na dofinancování opravy zálivu MHD Albert - ul. Palackého dle závěrečné fakturace ve výši Kč 1 984 372,17 Kč. V rozpočtu města na rok 2019 je
vyčleněna částka ve výši Kč 1 900,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 446,1 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce
budovy radnice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Rozpočtová změna je navržena na základě doporučení společnosti, která provádí na MmP audit. Jedná se o část výdajů, které byly v r. 2019 uhrazeny z položky Provoz

MmP. Podle názoru auditorské společnosti je třeba přeřadit tyto výdaje z hlediska formální rozpočtové správnosti pod položku Rekonstrukce budovy radnice. V
některých případech to může být diskutabilní, protože náklady souvisely s úpravami, které by se uskutečnily i bez rekonstrukce, resp. nebyly součástí projektu
rekonstrukce (obměna interiérů kanceláří vedení města - např. dodávka a instalace osvětlení, malování, úpravy elektroinstalace apod.). Auditorská společnost však
tento názor nesdílí, dle jejího názoru jde o výdaje investičního charakteru, neboť probíhaly ve stejném období jako rekonstrukce budovy radnice.

13.01.2020 500 R/2729/2020 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. v rámci položky "Správa městských obvodů" (správce 1814 - Odbor informačních
technologií) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba ubytovny Češkova čp. 1240" na běžné výdaje položky
"Bytové domy - oprava a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na opravu havárie oběhového čerpadla v bytovém domě E. Košťála 1016.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 080,8 tis. položka 42. "Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 002,6 tis. položka 41. "Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj obdrželo statutární město Pardubice dotaci na realizaci akce IČ: CZ.6.2.67/0.0/0.0/16_066/0008316
"Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Staňkova" v celkové výši 10 083 393,53 Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Přesun finančních prostředků na samostatnou položku. Jedná se o proplacení faktury č. 119009 na částku 85 000,- Kč TR Engineering s.r.o. za zpracování projektové
dokumentace křižovatky ulic Bartoňova a Blahoutova.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky
"Cyklostojany - centrální část města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků na samostatnou položku. Jedná se o proplacení faktury č. 217190031 SmP, a.s. za montáž cyklostojanů.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. v rámci položky "PPvSZO - Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením" z běžných
transferů na běžné výdaje (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na pořízení nástrojového stolku do ordinace lékaře. Stolek bude v majetku města Pardubic.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na položku
421. "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt IČ: 014D241009297 "Pardubice (Rosice) -
Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" byla poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. V rámci akce byl zakoupen dopravní automobil pro JDSH MO VII

Rosice v hodnotě 975.636,20 Kč a požární přívěsný vozík v hodnotě 38 496,- Kč. Celkové náklady projektu činily 1 013 594,- Kč a 538,2 Kč na uveřejnění ve Věstníku.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Předpokládaná výše
dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se příjem dotace od
Pardubického kraje v roce 2020. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na
položku 12. "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,4 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň návrh na snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se
příjem dotace od Pardubického kraje v roce 2020.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" na
běžné výdaje položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na nákup požárního přívěsného vozíku.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na položku 421.

"Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace z programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt IČ: 014D241009303 "Pardubice I -

Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" byla poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. V rámci akce byl zakoupen dopravní automobil pro JDSH MO I Střed v

hodnotě 992 099,0 Kč a požární přívěsný vozík v hodnotě 38 496,- Kč. Celkové náklady projektu činily 1 030 595,- Kč a 538,2 Kč na uveřejnění ve Věstníku. 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I. Střed" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I Střed- předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se
příjem dotace od Pardubického kraje v roce 2020. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 280,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na
položku 12. "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,4 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Předpokládaný transfer z MO I

Střed byl vypočítán na základě celkové konečné fakturace v prosinci 2019 a finanční prostředky byly převedeny z rozpočtu MO do rozpočtu MmP. Finanční prostředky
za uveřejnění ve Věstníku budou mezi rozpočty MmP a MO I vypořádány v roce 2020. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" na běžné
výdaje položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na nákup požárního přívěsného vozíku.  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" na položku 
421. "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace z programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt IČ: 014D241009286 "Pardubice
(Hostovice) - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" byla poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. V rámci akce byl zakoupen dopravní automobil pro
JDSH MO VIII v hodnotě 1 099 262,- Kč. Celkové náklady projektu činily 1 099 262,- Kč a 538,2 Kč na uveřejnění ve Věstníku. 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Předpokládaná výše
dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se příjem dotace od
Pardubického kraje v roce 2020.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 349,3 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice"
na položku 12. "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,7 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Předpokládaný transfer z MO VIII byl vypočítán na základě celkové konečné fakturace v prosinci 2019 a finanční prostředky byly převedeny z rozpočtu MO do rozpočtu
MmP. Finanční prostředky za uveřejnění ve Věstníku budou mezi rozpočty MmP a MO I vypořádány v roce 2020.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,4 tis. položka 415. "Dotace od mezinárodních institucí - URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Finanční prostředky v rámci projektu URBACT - Tech Revolution - kurzové rozdíly na základě přepočtu pevným kurzem stanoveným MmP pro rok 2019 (libra - 28,558).

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 081,5 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - platba za dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Finanční prostředky od obcí - příspěvek na dojíždějící žáky do základních škol v Pardubicích. Jedná se o obce Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil,
Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany a Stéblová.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP

vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi MP a obcemi.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17,2 tis. položka 411. "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Na základě rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 1920172/2019/ONP/RM/ROZ-II. o poskytnutí dotace na 2 rezidenční místa pro rok 2019 v oboru klinické logopedie byla poskytnuta
dotace organizaci Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum v celkové výši 17 125,- Kč.
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Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 609,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 601,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla MŠ Duha a ZŠ Družstevní přidělena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 611,2 tis. z položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a na položku
411."Dotace MŽP - Revitalizace Matičního jezera" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 605,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008289 "Revitalizace Matičního jezera" na základě proplacení dílčí části
dotace 10.611.191,80 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Dofinancování projektu včetně podání žádosti o proplacení zbývající výše dotace v roce 2020.

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,2 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk dle části druhé hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, byl
poskytnut finanční příspěvek na asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem ve výši 10 250,- Kč. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,9 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk dle části druhé hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, byl
poskytnut finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu ve výši 19 860,- Kč.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 262,2 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši.
Na základě rozhodnutí KÚ Pk dle části druhé hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, byl
poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu lesních porostů sadbou ve výši 262 200,- Kč.
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 35 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "MŠ

Svítkov - výstavba nové MŠ (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 60 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky ""ZŠ

Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 28 776,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Revitalizace Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 117 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019 - úvěr v rámci výše uvedených investičních akcí nebyl čerpán.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Náhrdelník na Chrudimce" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 918,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Úprava financování na základě ukončené realizace dotačního projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu č.
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011986 "Náhrdelník Chrudimky (úsek 66)". Celkové realizační náklady projektu dle skutečně uhrazených faktur za období 06/2019-
12/2019 v celkové výši 13.617.128,06 Kč. V současné době probíhá administrace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně bude podána žádost
o proplacení dotace, která bude proplacena až v roce 2020. Realizace a financování projektu ukončeno k 18.12.2019. Podklady ke skutečné výši dotace a vydání
rozhodnutí budou vyžádány na ORS.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" (správce 811 -

 Odbor hlavního architekta) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
V roce 2019 nebyla akce realizována.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. v rámci položky "RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) z běžných výdajů na běžné transfery.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 100,0 tis. v rámci položky "RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) z běžných výdajů na běžné transfery.

23.01.2020 518 Z/1108/2020 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 133. "Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 174,7 tis. položka 133. "Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 397,8 tis. položka 135. "Příjmy žadatelů o řidičské oprávnění" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 329,0 tis. položka 136. "Správní poplatky - provozování živnosti" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 571,0 tis. položka 136. "Správní poplatky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 41,9 tis. položka 1382. "Zrušený odvod z loterií" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 099,3 tis. položka 1385. "Daň z technických her" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 687,3 tis. položka 1381. "Daň z hazardních her" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 286,7 tis. položka 15. "Daň z nemovitosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu daňových příjmů na základě skutečně přijatých finančních prostředků.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "TJ Synthesia - splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 24. "VaK Pardubice a.s. - splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu položky "Přijaté splátky půjčených prostředků" na základě skutečně přijatých finančních příspěvků.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 214,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 022,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

23.01.2020 520 Z/1110/2020

23.01.2020 521 Z/1111/2020

23.01.2020 515 Z/1105/2020

23.01.2020 516 Z/1106/2020

23.01.2020 517 Z/1107/2020

23.01.2020 519 Z/1109/2020



Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 754,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje bytů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu kapitálových příjmů na základě skutečně přijatých finančních prostředků.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 099,7 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 196,2 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 911,4 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená poplatníky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 351,9 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO vybíraná srážkou" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 985,6 tis. položka 11. "Daň z příjmů PO" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu daňových příjmů na základě skutečně přijatých finančních prostředků.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování dotace"
a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 480,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje MO II - předfinancování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Úprava příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "Regenerace panelového sídliště Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" z důvodu nepodání žádosti o dotaci. Akce
bude financována z rozpočtu Městského obvodu II - Polabiny. Celkové stavební náklady dle uzavřené smlouvy o dílo jsou ve výši Kč 10 851,0 tis. vč. DPH - financování v
roce 2019 bylo ve výši Kč 2 480 500,- Kč vč. DPH (předfinancování z rozpočtu MmP), dofinancování z rozpočtu MO II a ukončení realizace akce bude v roce 2020.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Lesní hospodářské osnovy" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Lesní hospodářské osnovy - dotace" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Akce nebyla v roce 2019 realizována.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,6 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní
náklady" na kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Úprava příjmové a výdajové části rozpočtu na základě skutečně přijatých finančních prostředků na realizaci projektu Územní studie krajinné a sídelní zeleně ORP

Pardubice. V roce 2019 statutární město Pardubice obdrželo dotaci ve výši 737 411,85 Kč. Celkové náklady v roce 2019 byly ve výši Kč 862,5 tis. Přesun finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu - nastavení účetní a rozpočtové správnosti.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 87,0 tis. z kapitálových transferů položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice -

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Příspěvek byl ZŠ Ohrazenice schválen v rámci XI. změny rozpočtu na rok 2019 jako spoluúčast na pořízení nového plynového kotle v ceně Kč 45,0 tis. Další požadavek
byl na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s rekonstrukcí odborných učeben (12 ks elektro boxu do učebny ICT v pořizovací ceně Kč 42,0 tis.). Dodatečně bylo
zjištěno, že se jedná o požadavek na neinvestiční náklady. Jedná se o korekci dle rozpočtové skladby.

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. V rámci III. změny rozpočtu na
rok 2019 bylo ZmP schváleno navýšení provozního příspěvku ZŠ Benešovo nám. o Kč 10,0 tis. Jednalo se o finanční prostředky určené na ubytování švédských
pedagogů v Pardubicích. Tato akce se však neuskutečnila a škola vrátila finanční prostředky na účet města.

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

MŠ Srdíčko byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek na předfinancování dotace na revitalizaci zahrady MŠ. Dotaci během roku 2019 MŠ obdržela a poskytnutý
příspěvek od zřizovatele na předfinancování projektu vrátila zpět na účet města.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek - záštita na Velkou pardubickou -

předfinancování" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 23. "Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou - MZe" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Vekou Pardubickou - MZe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na základě uzavřené Dohody o udělení záštity Ministerstva zemědělství ČR. Účelem dohody byla podpora Velké pardubické steeplechase jako
nejstaršího evropského kontinentálního dostihu a nejstaršího závodu se sportovní tradicí v ČR, který se konal dne 13.10.2019. Statutární město Pardubice uvolnilo ze
svého rozpočtu finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0 tis. na předfinancování této záštity (usnesení č. Z/843/2019), které byly dne 26.9.2019 zaslány na účet Dostihové
spolku Pardubice. Vráceny do rozpočtu města byly 10.12.2019. Dne 27.12.2019 byla na účet města připsána záštita MZe ve výši Kč 5 000,0 tis., která byla na účet
Dostihového spolku zaslána dne 30.12.2019.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 23. "ZŠ Waldorfská - vyúčtování energií" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 411,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Základní škola Waldorfská hradí z příspěvku zřizovatele náklady na teplo dodavateli EOP. V roce 2019 ZŠ zjistila, že za měřidlem tepla ve škole je odbočka mimo

budovu školy do jiného objektu (Živnostenský úřad), ale firmou EOP nedocházelo k odpočtu odebíraného tepla, tzn. spotřeba tepla Živnostenského úřadu byla
fakturována zároveň i ZŠ Waldorfská. Daný stav reklamovali, nicméně reklamace byla firmou EOP uznána pouze 3 roky zpětně (za období 2016, 2017, 2018).

Stanovisko zřizovatele (Odbor školství, kultury a sportu) k řešení reklamace:
EOP účtoval duplicitně ZŠ Waldorfské náklady na odběrné místo Živnostenský úřad
Uznání reklamace je dle zákona opravdu pouze 3 roky zpětně
Zřizovatel doporučuje akceptovat návrh firmy EOP - vratka ve výši 642 855,88 Kč vč. DPH (vratka byla připsána na účet města v prosinci 2019). V budově ZŠ Waldorfská
sídlí taktéž soukromé anglické gymnázium AGYS, který se na platbách za energie podílel poměrnou částí. Odbor majetku a investic na základě faktury uhrazené ZŠ

přeúčtovává AGYSu spotřebu.
Odbor majetku a investic přepošle AGYSu poměrnou částku ve výši 231 778,- Kč na jejich účet v roce 2020.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka
412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VIII" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka
412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VII" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk, ze dne 20.8.2019 Z/373/19 byla statutárnímu městu Pardubic přidělena programová dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí na rok 2019. Finanční prostředky byly přeposlány do rozpočtu městských obvodů VIII - Hostovice ve výši Kč 54,0 tis. a
MO VII - Rosice ve výši Kč 27,0 tis.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

Snížení předpokládané výše dotace a transferu finančních prostředků z rozpočtu MO II - Polabiny. Akce nebyla v roce 2019 realizována.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 237,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "URBACT - Tech revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
Snížení předpokládané výše dotace na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Předpokládaná výše dotace byla v rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč
390,0 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 152 508,65 Kč.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2020" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců 2020 - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.
Snížení předpokládané výše dotace. Akce nebyla realizována.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 023,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,2 tis. z běžných výdajů položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář
tajemníka) na běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Snížení předpokládané dotace na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Předpokládaná výše dotace byla v

rozpočtu města na rok 2019 schválena ve výši Kč 3 588,0 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 2 520 856,11 Kč. Jedná se o víceletý projekt s průběžným
financováním.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 845,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve
stejné výši.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve
stejné výši.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6 tis. běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Nastavení rozpočtové a účetní správnosti. Snížení předpokládané výše dotace na základě skutečně zaslaných finančních prostředků. Předpokládaná výše dotace byla v

rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč 4 255,1 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 754 460,31 Kč. Jedná se o víceletý projekt s průběžným
financováním, který bude ukončen v roce 2020 včetně závěrečného finančního vypořádání.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 183,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Snížení předpokládané výše dotací na základě skutečně přijatých finančních prostředků. 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 503,6 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení Strategie integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

Předpokládaná výše dotace byla v rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč 3 517,8 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 3 207 801,04 Kč. Jedná se o

průběžné financování.
Předpokládaná výše dotace byla v rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč 4 255,0 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 3 751 451,15 Kč. Jedná se o

průběžné financování.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,4 tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na náhrady mzdy v době nemoci (prosinec 2019) v rámci dotace "Sociálně právní ochrana dětí". Od 1.7.2019 došlo ke zrušení karenční doby, tj.
došlo ke zrušení neplacené části za první tři dny nemoci.

23.01.2020 533 Z/1123/2020
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Platba
daně z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o navýšení finanční prostředků na odvod DPH na Finanční úřad Pardubického kraje. Upravený rozpočet po XI. změně na rok 2019 byl Kč 50 200,0 tis.  Dne
23.12.2019 odešla úhrada DPH za přiznání k DPH za měsíc listopad 2019 v částce 5 186 279,- Kč. Celkové náklady na platbu DPH tedy v roce 2020 činily 56 008 592,62
Kč.
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Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k  12 / 2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2019 12 00274046

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1
53021  Pardubice I

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 402 045 400,00 392 749 500,00 392 749 456,94
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 968 900,00 9 880 300,00 9 880 251,56
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 28 976 600,00 33 328 500,00 33 328 508,82
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 299 424 400,00 310 410 000,00 310 409 991,15
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 078 100,00 46 078 040,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 602 865 800,00 598 778 218,00 698 721 682,70
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

půdního fond
25 000,00 256 800,00 256 831,98

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 25 000,00 199 700,00 199 735,73
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.

odpadu
38 093 100,00 39 544 600,00 40 003 509,36

0000 1341 Poplatek ze psů 2 282 000,00 2 339 200,00 2 338 638,73
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 295 000,00 5 152 200,00 6 138 148,88
0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 150 000,00 101 037,00
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o

řidič.opr.
1 250 000,00 1 647 800,00 1 647 800,00

0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde
neuvedené

27 000,00

0000 1361 Správní poplatky 28 351 000,00 27 373 000,00 27 320 588,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 70 000 000,00 8 312 700,00 8 312 689,25
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 41 900,00 41 899,13
0000 1385 Dílčí daň z technických her 72 099 300,00 72 099 355,31
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135 000 000,00 144 286 700,00 144 286 717,83
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 17 327 300,00 2 000 000,00 2 000 000,00
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a

podob.subje
420 000,00 320 000,00 320 000,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 772 300,00 2 772 220,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 81 356 829,00 81 356 829,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 635 000,00 135 888 609,00 135 878 976,69
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 2 945 500,00 2 945 520,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 77 366 500,00 77 365 164,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO 253 000,00 252 913,62
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 41 685 100,00 41 685 080,92
0000 Bez ODPA 1 640 149 500,00 2 037 216 356,00 2 138 518 586,60
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 47 000,00
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00
1070 Rybářství 10 000,00 10 000,00 48 000,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

2125 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 123 342,81
2125 Podpora podnikání a inovací 123 342,81
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 116,00
2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 28 178,61
2143 Cestovní ruch 32 294,61
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2144 Ostatní služby 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 764 022,40
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 239 118,03
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 500 000,00 500 000,00 1 003 140,43
2212 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 5 319,00
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00
2212 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 417 000,00 416 668,32
2212 Silnice 427 000,00 431 987,32
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 000 000,00 24 000 000,00 28 454 027,00
2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 000,00 125 000,00 1 114 000,00
2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 2 000,00
2219 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 500 000,00 500 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 100 000,00 24 626 000,00 30 070 027,00
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 150,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 13 150,00
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 160 000,00 160 000,00 221 000,00
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 160 000,00 160 000,00 221 000,00
2339 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 45 710,00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 20 000,00 45 710,00
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 60 000,00 60 000,00
3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 80 256,00
3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 31 200,00
3111 Mateřské školy 140 000,00 200 000,00 171 456,00
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 511 991,00
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 198,60
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 231 800,00 231 778,00
3113 Základní školy 500 000,00 731 800,00 757 967,60
3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 50 000,00
3114 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00
3114 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 60 000,00
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 110 000,00 60 000,00
3239 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 126 500,00 127 200,00 158 232,00
3314 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 500,00 4 500,00 4 160,00
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 800,00 838,00
3314 Činnosti knihovnické 132 000,00 133 500,00 163 230,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 779 113,80
3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 5 000,00 4 500,00
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 495,93
3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000,00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 815 000,00 797 109,73
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 281 800,00 226 875,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25 000,00 281 800,00 226 875,00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73 100,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128 000,00 131 041,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 128 000,00 204 141,00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 78 400,00 85 835,20
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 80 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 158 400,00 165 835,20
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 153 065,00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 23 780 000,00 23 780 000,00 23 309 158,25
3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 225 000,00 2 225 000,00 2 256 158,64
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 787 008,00
3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000 000,00 5 000 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 26 005 000,00 31 005 000,00 31 505 389,89
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 583,00
3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 686 000,00 724 822,20
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 686 000,00 791 405,20
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 913 000,00 913 000,00 931 002,04
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 46 568,00
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00
3421 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,85
3421 Využití volného času dětí a mládeže 913 000,00 923 000,00 987 571,89
3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 60 000,00 56 110,00
3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 60 000,00 127 110,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 13 000,00 13 250,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 86 290 000,00 86 362 600,00 86 048 899,57
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 800 000,00 39 800 000,00 42 497 087,05
3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 499,52
3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 7 000 000,00 23 754 000,00 23 754 120,00
3612 Bytové hospodářství 133 100 000,00 149 929 600,00 152 313 856,14
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 032 100,00 1 035 100,00 1 053 094,64
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 28 155 200,00 28 186 300,00 28 085 935,30
3613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30,00 38,72
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 660 000,00 13 662 370,00 10 532 285,49
3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10,97
3613 Nebytové hospodářství 42 847 300,00 42 883 800,00 39 671 365,12
3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 34 000,00 40 102,07
3631 Veřejné osvětlení 34 000,00 40 102,07
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 2 100 000,00 2 125 933,20
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 1 100 000,00 945 305,97
3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 178 732,75
3632 Pohřebnictví 2 000 000,00 3 200 000,00 3 249 971,92
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 150 000,00 4 427 000,00 2 923 105,80
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 200 000,00 1 200 000,00 1 994 121,45
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300 000,00 5 300 000,00 10 563 495,40
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk
8 000,00 53 000,00 51 822,50

3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 574,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 17 721 000,00 17 721 059,40
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 6 300 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 958 000,00 28 701 000,00 33 260 178,55
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 950 000,00 950 000,00 1 055 100,00
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3726 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 120 000,00 120 000,00 133 100,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 070 000,00 1 070 000,00 1 188 200,00
3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00
3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 500,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 10 500,00 10 500,00
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 6 600,00 6 600,00
3745 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 65 400,00 55 400,00 23 058,00
3745 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 500,00
3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 500,00 16 500,00
3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 96 000,00 60 593,00
3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 118 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 400,00 175 000,00 107 251,00
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 115 500,37
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 251,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 000,00 300 000,00 115 751,37
3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 520,00
3792 Ekologická výchova a osvěta 520,00
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 30 000,00
4341 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 459,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 1 459,00
4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4352 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 618,00
4352 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 400,00
4352 Tísňová péče 3 018,00
4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 148,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 148,00
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 700,00 12 697,00
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 12 700,00 12 697,00
5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 161 500,00 171 431,00
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 318 000,00 14 502 700,00 16 817 394,49
5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36 000,00 61 000,00 324 096,34
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 354 000,00 14 775 200,00 17 362 921,83
5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 18 180,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000,00 18 180,00
5521 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 210,00
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 117,42
5521 Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 1 327,42
6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 919,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 000,00 919,00
6117 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 200 000,00 6 600,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 1 200 000,00 6 600,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 17 100,00 695 017,53
6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 4 000,00
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 800,00 3 800,00 12 070,00
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 7 000,00 7 000,00
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk
1 300,00 5 222,02

6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 35 400,00 94 797,73
6171 2328 7 285,00
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6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 900,00 53 371,00
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného

dlouhodob.maje
237 000,00 237 000,00

6171 Činnost místní správy 44 800,00 316 500,00 1 121 763,28
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 369 300,00 460 100,00 4 556 225,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 369 300,00 460 100,00 4 556 225,68
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 225 573 627,32
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
1 606 467,81

6330 4138 Převody z vlastní pokladny 67 748 867,15
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 318,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně
4 294 929 280,28

6399 2143 Kursové rozdíly v příjmech -7 344,47
6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 300,00
6399 Ostatní finanční operace 1 000,00 -7 044,47
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 313 800,00 313 703,62
6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 69 000,00 69 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 382 800,00 382 703,62
6409 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 64 003,07
6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 000,00
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 90 649,00
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 119 179,00
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 186 542 100,00 322 500,00 51 505,60
6409 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 100 199 800,00
6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 703,28
6409 Ostatní činnosti j.n. 286 741 900,00 322 500,00 5 607 039,95

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 211 163 200,00 2 357 876 356,00 6 780 125 853,15
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1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 910 000,00 1 490 000,00 1 231 577,95
1014 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 910 000,00 151 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2 110 000,00 2 400 000,00 1 382 577,95
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 46 000,00 44 935,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 719 350,00 1 294 036,87
1031 Pěstební činnost 1 500 000,00 1 765 350,00 1 338 971,87
1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1036 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00
1036 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu -186 282,00
1036 Správa v lesním hospodářství 48 000,00 -138 282,00
1037 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 243 210,00
1037 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
150 000,00

1037 6121 Budovy, haly a stavby 380 000,00 18 419,10
1037 Celospolečenské funkce lesů 150 000,00 680 000,00 261 629,10
2115 5169 Nákup ostatních služeb 2 650 000,00 2 161 000,00 699 689,53
2115 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00
2115 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 631 300,00
2115 6122 Stroje, přístroje a zařízení 368 700,00 368 512,76
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 650 000,00 4 200 000,00 1 107 202,29
2125 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 151 700,00 141 820,00
2125 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
35 400,00 35 327,00

2125 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 900,00 12 764,00
2125 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 306 600,00 137 300,00
2125 5173 Cestovné 255 200,00 255 144,02
2125 5175 Pohoštění 300,00 226,00
2125 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 500 000,00 1 500 000,00

2125 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným
organizacím

1 000 000,00 1 000 000,00

2125 Podpora podnikání a inovací 1 000 000,00 3 262 100,00 3 082 581,02
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 11 500,00 11 500,00
2141 5169 Nákup ostatních služeb 560 000,00 40 000,00 13 156,00
2141 5175 Pohoštění 424 000,00 423 500,00
2141 5194 Věcné dary 84 500,00 84 098,00
2141 Vnitřní obchod 560 000,00 560 000,00 532 254,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 268 000,00 257 614,11
2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 325 000,00 1 211 000,00 748 390,04
2143 5194 Věcné dary 1 300 000,00 1 230 000,00 1 227 650,76
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
150 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 338 300,00 1 478 300,00 1 458 500,00
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
7 280 000,00 7 280 000,00 7 280 000,00

2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

117 600,00 117 582,00

2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 33 000,00 33 000,00
2143 Cestovní ruch 12 503 300,00 12 652 900,00 12 157 736,91
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 000,00 400 000,00 3 570,00
2169 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 100 000,00 82 013,00
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 2 000 000,00 500 000,00 85 583,00
2212 5122 Podlimitní věcná břemena 80 000,00 160 600,00 25 581,39
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 28 000,00 17 189,00
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2212 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 175 000,00 65 684,81
2212 5154 Elektrická energie 100 000,00 276 000,00 246 518,85
2212 5164 Nájemné 44 000,00 109 000,00 63 214,88
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 170 000,00 763 400,00 505 209,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 38 274 000,00 38 565 600,00 37 626 175,01
2212 5171 Opravy a udržování 46 075 000,00 57 305 000,00 55 286 266,35
2212 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 50 000,00
2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
200 000,00 1 500 000,00

2212 6121 Budovy, haly a stavby 84 479 000,00 100 790 080,00 59 460 736,25
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 154 275,00
2212 6130 Pozemky 14 820 000,00 24 588 000,00 6 573 555,00
2212 Silnice 184 377 000,00 224 470 680,00 160 024 405,54
2219 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 4 500,00
2219 5122 Podlimitní věcná břemena 10 000,00 60 000,00 26 620,00
2219 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 8 982,00
2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000,00 16 000,00
2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 64 000,00 33 488,00
2219 5154 Elektrická energie 40 000,00 55 000,00 45 500,85
2219 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 58 080,00
2219 5164 Nájemné 130 000,00 129 000,00 67 735,00
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 83 000,00 73 000,00 10 285,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 7 112 000,00 9 481 800,00 7 680 699,12
2219 5171 Opravy a udržování 12 529 000,00 28 476 200,00 24 501 247,31
2219 5175 Pohoštění 1 000,00 280,00
2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
40 000,00 40 000,00

2219 6121 Budovy, haly a stavby 168 711 000,00 136 619 000,00 48 542 810,11
2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 24 000 000,00
2219 6130 Pozemky 3 000,00 2 500,00
2219 6341 Investiční transfery obcím 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 191 409 400,00 202 905 100,00 84 790 756,06
2221 5169 Nákup ostatních služeb 99 300,00 99 220,00
2221 5171 Opravy a udržování 7 320 800,00 6 578 587,02
2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
600 000,00 600 000,00 600 000,00

2221 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000 000,00 8 658 000,00 5 598 408,65
2221 6121 Budovy, haly a stavby 3 010 000,00 3 476 200,00 2 377 440,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13 610 000,00 20 154 300,00 15 253 655,76
2223 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 56 845,00
2223 5194 Věcné dary 110 000,00 110 000,00 109 990,80
2223 Bezpečnost silničního provozu 260 000,00 260 000,00 166 835,80
2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 000,00 18 000,00
2229 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00
2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00
2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 860 000,00 2 024 000,00 15 422,44
2229 5171 Opravy a udržování 90 000,00 10 000,00 1 815,00
2229 5179 Ostatní nákupy j.n. 190 000,00 190 000,00 188 760,00
2229 6121 Budovy, haly a stavby 17 400 000,00 260 600,00
2229 6123 Dopravní prostředky 6 250 000,00 1 400 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 833 000,00 3 927 600,00 205 997,44
2251 5169 Nákup ostatních služeb 58 700,00 58 685,00
2251 5171 Opravy a udržování 100 000,00 41 300,00
2251 6202 Nákup majetkových podílů 6 200 000,00 6 200 000,00
2251 Letiště 100 000,00 6 300 000,00 6 258 685,00
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2292 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65
2310 5122 Podlimitní věcná břemena 5 000,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 1 074 700,00 1 068 895,85
2310 Pitná voda 10 000,00 1 079 700,00 1 068 895,85
2321 5169 Nákup ostatních služeb 679 000,00 613 000,00 403 356,00
2321 5171 Opravy a udržování 240 000,00 485 800,00 249 921,07
2321 5492 Dary obyvatelstvu 1 000 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 243 000,00 144 837,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 959 000,00 1 341 800,00 798 114,07
2333 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00
2333 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 25 000,00 325 000,00
2339 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 19 369,26
2339 5151 Studená voda 70 000,00 158 000,00 112 389,00
2339 5154 Elektrická energie 330 000,00 341 000,00 314 272,18
2339 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 55 000,00 45 902,44
2339 5171 Opravy a udržování 150 000,00 383 000,00 152 990,70
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 600 000,00 961 000,00 644 923,58
2341 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 10,00
2341 5154 Elektrická energie 50 000,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 786 200,00 15 446 100,00 12 816 148,31
2341 5171 Opravy a udržování 70 000,00 68 579,00
2341 6121 Budovy, haly a stavby 140 000,00 140 000,00 69 383,82
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 976 200,00 15 656 200,00 12 954 121,13
3111 5123 Podlimitní technické zhodnocení 71 000,00 70 486,13
3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 200,00 4 113,00
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 161 200,00 1 159 799,99
3111 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 726,00
3111 5151 Studená voda 38 700,00 38 436,00
3111 5152 Teplo 70 000,00 69 846,00
3111 5153 Plyn 10 700,00 10 621,00
3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 800,00 70 785,00
3111 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 5 929,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 636 700,00 610 294,10
3111 5171 Opravy a udržování 5 760 200,00 5 485 571,94
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
26 755 000,00 32 184 600,00 32 179 900,00

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

7 984 400,00 7 983 972,60

3111 6121 Budovy, haly a stavby 81 120 000,00 62 825 500,00 25 549 135,04
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 880 500,00 1 878 264,37
3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
642 000,00 642 000,00

3111 Mateřské školy 108 175 000,00 114 347 300,00 75 759 880,17
3113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 47 600,00 47 472,01
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 691 000,00 5 558 121,47
3113 5139 Nákup materiálu j.n. 410 000,00 406 120,77
3113 5151 Studená voda 121 100,00 121 107,00
3113 5152 Teplo 809 500,00 770 509,00
3113 5154 Elektrická energie 74 600,00 73 946,70
3113 5164 Nájemné 493 000,00 517 000,00 516 205,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 64 400,00 64 291,00
3113 5171 Opravy a udržování 13 166 500,00 12 588 692,07
3113 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 49 745,00
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3113 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
65 140 000,00 80 245 500,00 79 971 422,12

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

25 531 600,00 25 531 279,40

3113 6121 Budovy, haly a stavby 137 084 000,00 207 581 000,00 98 759 190,05
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 000,00 105 626,95
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
828 000,00 828 000,00

3113 Základní školy 202 887 000,00 335 257 800,00 225 401 728,54
3114 5171 Opravy a udržování 335 700,00 311 100,68
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 118 000,00 1 719 300,00 1 719 300,00

3114 6121 Budovy, haly a stavby 115 000,00 110 075,01
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 1 118 000,00 2 170 000,00 2 140 475,69
3115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
17 000,00 17 000,00

3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 17 000,00 17 000,00
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 251 000,00 1 658 200,00 1 658 200,00

3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 251 000,00 2 861 000,00 2 860 964,00
3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 51 300,00 50 564,00
3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 260 000,00 254 100,00
3119 5169 Nákup ostatních služeb 2 247 000,00 168 600,00 15 902,00
3119 5171 Opravy a udržování 7 610 000,00 202 000,00 99 593,89
3119 5175 Pohoštění 36 200,00 36 110,00
3119 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00
3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
10 000 000,00

3119 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00
3119 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
1 492 000,00 278 800,00

3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 23 849 000,00 1 008 900,00 468 269,89
3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
5 200,00 5 200,00

3122 Střední odborné školy 5 200,00 5 200,00
3231 5171 Opravy a udržování 16 500,00 16 468,10
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 969 000,00 4 149 000,00 4 149 000,00

3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 761 100,00 1 761 089,00

3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým
organizacím

42 000,00 42 000,00

3231 Základní umělecké školy 3 969 000,00 5 968 600,00 5 968 557,10
3239 5131 Potraviny 2 000,00 3 300,00 3 225,00
3239 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 215 000,00 213 944,60
3239 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00
3239 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 916,00
3239 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 643,00
3239 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00
3239 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 6 142,99
3239 5167 Služby školení a vzdělávání 600 000,00 533 000,00 451 100,00
3239 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 18 000,00 13 735,00
3239 5175 Pohoštění 10 000,00 27 700,00 27 663,00
3239 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 959,00
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3239 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

10 000,00 10 000,00

3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 895 000,00 762 328,59
3291 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10 000,00 10 000,00
3292 5131 Potraviny 5 000,00 4 247,00
3292 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 61 500,00 61 170,01
3292 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 50 000,00 38 057,02
3292 5154 Elektrická energie 15 000,00 20 500,00 20 478,13
3292 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 52 000,00 36 577,19
3292 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 000,00 24 271,00
3292 5175 Pohoštění 10 000,00 2 000,00
3292 5194 Věcné dary 10 000,00 18 000,00 17 774,00
3292 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
64 000,00 64 000,00

3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 200 000,00 298 000,00 266 574,35
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
2 700 000,00 645 300,00 327 775,59

3299 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 1 634 500,00 1 631 045,51
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 107 000,00 79 800,00 30 000,00
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 Pohoštění 32 600,00 32 298,82
3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
10 000,00 10 000,00

3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00
3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
20 000,00 20 000,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 813 000,00 2 850 100,00 2 476 437,91
3311 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 21 501,70
3311 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
7 000,00 7 000,00

3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

52 002 000,00 52 146 000,00 52 146 000,00

3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

9 750 000,00 9 750 000,00

3311 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 450 000,00 24 986,50
3311 Divadelní činnost 52 652 000,00 62 553 000,00 61 949 488,20
3312 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 55 000,00 55 000,00 42 135,00
3312 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 2 000,00 1 750,00
3312 5164 Nájemné 2 500,00 1 000,00 900,00
3312 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 5 400,00
3312 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 150,00
3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
8 400,00 8 400,00

3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

20 000,00 20 000,00

3312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

20 000,00 20 000,00

3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 19 700,00 19 700,00
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
25 880 000,00 25 380 000,00 25 380 000,00
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3312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

6 850 000,00 6 850 000,00

3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 17 200,00 17 200,00
3312 Hudební činnost 25 947 000,00 32 382 300,00 32 367 635,00
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 470 000,00 1 415 000,00 1 262 021,00

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 364 000,00 429 500,00 367 699,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
443 000,00 448 000,00 356 499,52

3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 187 800,00 187 800,00 143 896,00
3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 600,00 9 600,00 4 265,79
3314 5123 Podlimitní technické zhodnocení 6 000,00 6 000,00
3314 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 119,00
3314 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 882,60
3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000,00 2 000,00 130,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 587 000,00 580 000,00 540 831,93
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 211 800,00 202 800,00 135 455,10
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 135 000,00 126 000,00 59 840,09
3314 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 6 701,00
3314 5152 Teplo 64 000,00 64 000,00 48 831,00
3314 5153 Plyn 75 000,00 75 000,00 40 443,01
3314 5154 Elektrická energie 80 000,00 71 000,00 56 742,28
3314 5157 Teplá voda 3 000,00 3 000,00 2 127,00
3314 5161 Poštovní služby 5 000,00 6 500,00 1 900,00
3314 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 35 981,83
3314 5164 Nájemné 150 200,00 154 200,00 143 400,00
3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
29 000,00 33 500,00 14 227,50

3314 5169 Nákup ostatních služeb 136 500,00 115 500,00 78 179,78
3314 5171 Opravy a udržování 36 000,00 66 000,00 31 400,00
3314 5172 Programové vybavení 10 000,00 5 000,00
3314 5175 Pohoštění 200,00 200,00
3314 5189 Jistoty 1 000,00 1 000,00
3314 5194 Věcné dary 6 800,00 9 800,00 8 945,00
3314 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 12 500,00 12 500,00 12 058,00
3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 20 500,00 16 169,00
3314 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 2 000,00 2 000,00 1 844,00
3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 500,00 35 500,00 33 390,00
3314 5901 Nespecifikované rezervy 500,00 500,00
3314 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00
3314 6342 Investiční transfery krajům 500 000,00 500 000,00 500 000,00
3314 Činnosti knihovnické 12 664 400,00 12 651 400,00 11 904 979,43
3317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
545 000,00 545 000,00 545 000,00

3317 Výstavní činnosti v kultuře 545 000,00 545 000,00 545 000,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 77 000,00 65 476,00
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 84 000,00 47 100,00 45 700,00
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 176 800,00 171 198,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 166 500,00 198 448,00 172 044,20
3319 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 720,00
3319 5153 Plyn 40 000,00 27 500,00 23 223,60
3319 5154 Elektrická energie 40 000,00 43 000,00 42 557,38
3319 5164 Nájemné 193 000,00 90 302,00 62 552,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 592 000,00 1 804 400,00 1 767 977,03
3319 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 5 000,00
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3319 5175 Pohoštění 208 000,00 209 550,00 201 340,00
3319 5194 Věcné dary 39 500,00 29 100,00 7 461,00
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
853 600,00 853 600,00

3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

730 000,00 1 569 000,00 1 546 000,00

3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

550 000,00 780 900,00 752 800,00

3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 877 600,00 3 550 035,00 3 167 890,00
3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
24 500,00 24 500,00

3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a
podob.organizacím

25 000,00 25 000,00

3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

7 700 000,00 7 930 065,00 7 805 001,00

3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 27 600,00 27 600,00
3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 611 000,00 1 611 000,00

3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 526 700,00 526 700,00
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 000,00 256 700,00 229 800,00
3319 6121 Budovy, haly a stavby 247 500,00 215 875,00
3319 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
165 000,00 165 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 17 495 600,00 20 525 800,00 19 517 015,21
3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 162 000,00 161 535,00
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 24 300,00 24 200,00
3322 5151 Studená voda 1 000,00 359,00
3322 5154 Elektrická energie 20 000,00 18 894,00
3322 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 840,00
3322 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 937 900,00 471 776,28
3322 5171 Opravy a udržování 22 200 000,00 23 209 100,00 17 749 648,69
3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
72 200,00 72 200,00

3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

687 500,00 687 500,00

3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

64 000,00 64 000,00

3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 800 000,00 800 000,00
3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
590 000,00 590 000,00

3322 6121 Budovy, haly a stavby 32 608 000,00 39 017 400,00 35 144 912,48
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 891 700,00 891 647,79
3322 6130 Pozemky 2 200 000,00 2 904,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 55 708 000,00 68 682 100,00 56 684 417,24
3326 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 2 500,00 700,00
3326 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5 000,00 2 629,00
3326 5169 Nákup ostatních služeb 36 100,00 36 058,00
3326 5171 Opravy a udržování 560 000,00 553 900,00 217 629,78
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 1 200 000,00
3326 6322 Investiční transfery spolkům 3 800 000,00 3 800 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 565 500,00 5 597 500,00 5 257 016,78
3330 6323 Invest. transf.církvím a naboženským

společnostem
90 000,00 90 000,00

3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 90 000,00 90 000,00
3341 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 000,00 40 000,00
3341 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00
3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000,00 1 325 000,00 1 284 699,00
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3341 5171 Opravy a udržování 210 000,00 275 000,00 203 349,00
3341 Rozhlas a televize 1 655 000,00 1 645 000,00 1 488 048,00
3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 99 000,00 96 276,00
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 704 000,00 797 400,00 617 549,20
3349 5161 Poštovní služby 22 000,00 20 000,00 12 317,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 1 170 000,00 1 263 600,00 961 834,30
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 920 000,00 2 180 000,00 1 687 976,50
3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 712 000,00 3 968 200,00 3 968 200,00

3392 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 712 000,00 4 568 200,00 3 968 200,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 500,00 26 000,00 23 600,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 24 700,00 21 420,00
3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 375,00
3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 21 289,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 24 900,00 136 900,00 88 421,93
3399 5164 Nájemné 26 500,00 33 800,00 31 630,00
3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 800,00 32 700,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 633 700,00 1 817 000,00 1 276 606,28
3399 5173 Cestovné 200 000,00 343 100,00 223 004,00
3399 5175 Pohoštění 61 700,00 305 400,00 248 742,10
3399 5194 Věcné dary 1 045 400,00 1 191 900,00 914 879,86
3399 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
2 000,00

3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
fyz.osobám

350 000,00 350 000,00 350 000,00

3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00
3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
15 000,00 15 000,00

3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 80 000,00 120 000,00
3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3 439 700,00 4 460 600,00 3 290 668,17
3412 5021 Ostatní osobní výdaje 128 500,00 18 415,00
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 114 400,00 74 650,33
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 73 200,00 63 079,04
3412 5151 Studená voda 453 700,00 357 957,29
3412 5152 Teplo 845 900,00 842 687,00
3412 5154 Elektrická energie 10 000,00 819 400,00 759 872,44
3412 5164 Nájemné 4 300,00 4 235,00
3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 700 000,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb 9 495 000,00 11 693 620,00 11 191 972,99
3412 5171 Opravy a udržování 4 085 000,00 6 223 200,00 5 163 467,65
3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3412 6121 Budovy, haly a stavby 194 930 000,00 91 013 780,00 63 687 116,78
3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 000,00 3 168 000,00 3 143 322,00
3412 6130 Pozemky 28 776 000,00
3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 700 000,00 700 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 237 336 000,00 120 938 000,00 91 006 775,52
3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 200,00
3419 5123 Podlimitní technické zhodnocení 19 200,00 19 118,00
3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 10 800,00
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 37 500,00 7 375,00
3419 5164 Nájemné 273 500,00 273 500,00 273 411,00
3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 970 000,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb 8 630 000,00 9 137 900,00 9 102 632,30
3419 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 40 000,00
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3419 5194 Věcné dary 42 000,00 45 500,00 36 389,00
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
250 000,00 387 181,00 387 181,00

3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

23 150 000,00 23 889 479,00 23 889 479,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 459 900,00 48 576 340,00 43 404 559,00
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 850 000,00 1 855 000,00 1 855 000,00

3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

42 100,00 42 100,00

3419 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

15 000,00 15 000,00

3419 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

15 000,00 15 000,00

3419 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 54 000,00 54 000,00
3419 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-

pr.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3419 5901 Nespecifikované rezervy 40 000,00 33 800,00
3419 6322 Investiční transfery spolkům 3 516 000,00 3 516 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 80 798 400,00 93 926 300,00 87 663 444,30
3421 5123 Podlimitní technické zhodnocení 20 000,00 19 829,00
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 60 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 152 000,00 201 500,00 117 970,34
3421 5151 Studená voda 15 400,00 15 356,00
3421 5152 Teplo 65 700,00 65 673,00
3421 5153 Plyn 1 000,00 450,00
3421 5154 Elektrická energie 44 000,00 50 900,00 6 580,73
3421 5164 Nájemné 1 000,00 28 000,00 26 260,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 414 000,00 4 015 600,00 3 664 302,61
3421 5171 Opravy a udržování 2 615 200,00 9 378 000,00 8 304 687,52
3421 5175 Pohoštění 11 000,00 3 246,40
3421 5194 Věcné dary 10 000,00 29 100,00 22 081,60
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
105 550,00 94 300,00

3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

39 075,00 39 075,00

3421 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

181 000,00 181 000,00

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 663 400,00 2 622 975,00 2 342 830,00
3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

3 326 500,00 4 380 150,00 4 372 451,39

3421 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

43 700,00 43 700,00

3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

3 930 700,00 3 930 633,00

3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 50 450,00 38 000,00
3421 5492 Dary obyvatelstvu 291 000,00 264 600,00
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 000,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby 13 882 600,00 21 163 600,00 12 814 434,36
3421 Využití volného času dětí a mládeže 27 218 700,00 46 703 400,00 36 377 460,95
3429 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 23 000,00 18 585,00
3429 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00
3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 29 700,00 29 700,00
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 165 400,00 133 674,89
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 241 200,00 191 889,00
3429 5154 Elektrická energie 36 000,00 47 400,00 45 940,88
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3429 5162 Služby elektronických komunikací 14 200,00 13 000,00 10 534,11
3429 5169 Nákup ostatních služeb 30 420 000,00 271 300,00 233 699,95
3429 5171 Opravy a udržování 85 000,00 67 000,00
3429 5175 Pohoštění 28 000,00 29 000,00 28 808,00
3429 5194 Věcné dary 171 800,00 245 000,00 237 722,32
3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
400 000,00 400 000,00 400 000,00

3429 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

29 700 000,00 29 700 000,00

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 71 200,00 71 200,00
3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00
3429 6121 Budovy, haly a stavby 2 400 000,00 2 400 000,00 2 228 451,40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 838 000,00 33 715 200,00 33 340 205,55
3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 3 000 000,00 3 000 000,00
3522 Ostatní nemocnice 3 000 000,00 3 000 000,00
3523 5171 Opravy a udržování 86 900,00 86 801,77
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
8 678 000,00 9 332 000,00 9 332 000,00

3523 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

17 200,00 17 125,00

3523 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 199 377,35
3523 Odborné léčebné ústavy 8 678 000,00 9 636 100,00 9 635 304,12
3533 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 104 300,00 104 260,00
3533 Zdravotnická záchranná služba 104 300,00 104 260,00
3534 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50

3534 Doprava ve zdravotnictví 1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50
3539 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 9 924,00
3539 5171 Opravy a udržování 27 000,00 26 893,80
3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 160 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00

3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

2 961 600,00 2 961 522,40

3539 6121 Budovy, haly a stavby 1 610 000,00 1 599 519,76
3539 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
113 200,00 113 200,00

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 1 160 000,00 6 181 800,00 6 171 059,96
3541 5171 Opravy a udržování 35 700,00 35 691,37
3541 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
182 100,00 182 100,00

3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 217 800,00 217 791,37
3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
68 500,00 68 500,00

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 234 600,00 234 600,00
3543 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
80 400,00 80 400,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 383 500,00 383 500,00
3549 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
767 600,00 767 600,00 767 600,00

3549 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

100 000,00

3549 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 100 000,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 867 600,00 867 600,00 867 600,00
3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
50 000,00 50 000,00

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 50 000,00 50 000,00
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 45 374,50
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3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 546,15
3612 5141 Úroky vlastní 28 000,00 28 000,00 10 909,20
3612 5151 Studená voda 9 866 000,00 10 386 000,00 10 307 292,50
3612 5152 Teplo 23 600 000,00 23 600 000,00 23 592 634,00
3612 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 169 087,21
3612 5154 Elektrická energie 3 001 000,00 2 780 800,00 2 271 479,53
3612 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 38 027,00
3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 133 100,00 133 100,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 8 781 000,00 9 781 400,00 8 671 114,99
3612 5171 Opravy a udržování 51 668 000,00 53 253 900,00 51 133 496,22
3612 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 15 642,00
3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 520 000,00 1 411 000,00 1 055 586,00

3612 5361 Nákup kolků 250 000,00 250 000,00 65 000,00
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 500,00 37 200,00 37 162,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 56 190 200,00 63 030 700,00 55 751 374,83
3612 Bytové hospodářství 155 256 700,00 165 102 100,00 153 304 826,13
3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 797,50
3613 5151 Studená voda 11 576 000,00 5 674 400,00 2 795 086,48
3613 5152 Teplo 3 400 000,00 4 011 200,00 3 978 519,00
3613 5153 Plyn 1 180 500,00 1 160 323,85
3613 5154 Elektrická energie 1 339 400,00 1 093 755,07
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 252 000,00 2 780 500,00 2 729 493,16
3613 5171 Opravy a udržování 7 443 800,00 7 782 000,00 6 655 743,84
3613 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 48 600,00
3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 034 500,00 1 034 500,00 1 032 456,00

3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 500,00
3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000,00 675 000,00 144 562,33
3613 Nebytové hospodářství 26 858 800,00 24 538 100,00 19 601 737,23
3631 5122 Podlimitní věcná břemena 20 000,00 12 100,00
3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 000,00 135 600,00
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 90 000,00 39 930,00
3631 5154 Elektrická energie 250 000,00 520 100,00 352 084,72
3631 5164 Nájemné 2 400,00 2 340,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 37 955 000,00 37 857 000,00 37 600 140,10
3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 48 900,00 14 907,00
3631 6121 Budovy, haly a stavby 595 000,00 6 299 600,00 5 883 240,85
3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 250 000,00 183 436,00
3631 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde

nezařaze
80 000,00 80 000,00

3631 Veřejné osvětlení 39 240 000,00 45 303 600,00 44 088 178,67
3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 560 000,00 5 260 000,00 5 126 282,73
3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 000,00 283 000,00 187 229,34
3632 Pohřebnictví 3 760 000,00 5 543 000,00 5 313 512,07
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 000,00 450 000,00
3635 5169 Nákup ostatních služeb 829 000,00 725 000,00 135 459,50
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
3 300 000,00 900 000,00

3635 Územní plánování 4 579 000,00 2 075 000,00 135 459,50
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 300 000,00 1 900 000,00 380 220,80
3636 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 354 000,00 94 880,00
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
4 100 000,00 4 037 400,00 862 470,00

3636 Územní rozvoj 5 650 000,00 6 291 400,00 1 337 570,80
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
7 067 800,00 5 259 300,00 4 784 850,00
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3639 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 671 500,00 460 768,75
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 298 900,00 1 298 063,76

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 436 400,00 468 869,75
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 180 000,00 142 340,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 900,00 28 614,60
3639 5151 Studená voda 1 800 000,00 1 797 600,00 1 155 777,00
3639 5154 Elektrická energie 4 000,00 2 360,25
3639 5164 Nájemné 1 558 000,00 903 900,00 657 594,00
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 161 000,00 480 100,00 884 543,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 24 373 000,00 16 480 600,00 2 744 746,85
3639 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 454 100,00 1 330 759,80
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 Pohoštění 27 300,00 125 100,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 148 500,00 148 500,00 148 500,00
3639 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 51 400,00 51 336,00
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
14 086 000,00 14 086 000,00

3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 150 000,00 155 000,00 155 000,00
3639 5361 Nákup kolků 50 000,00 49 500,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 200,00 50 900,00 899,00
3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
80 000,00

3639 6121 Budovy, haly a stavby 40 582 000,00 55 358 900,00 16 860 227,76
3639 6130 Pozemky 7 000 000,00 15 065 900,00 11 033 815,00
3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 80 600,00 67 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 84 630 500,00 114 088 700,00 56 524 694,94
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 774 000,00 1 564 000,00 1 182 909,00

3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

145 100,00 292 474,00

3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 705 000,00 864 400,00 767 272,00
3699 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 4 479 000,00 3 038 400,00 2 356 283,00
3716 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 45 970,33
3716 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 420 000,00 230 868,00
3716 5192 Poskytnuté náhrady 300 000,00 300 000,00 288 600,00
3716 Monitoring ochrany ovzduší 750 000,00 820 000,00 565 438,33
3721 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 2 952,00
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 24 053,50
3722 5154 Elektrická energie 10 000,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 48 812 000,00 48 620 000,00 46 941 949,11
3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 360 000,00 333 058,83
3722 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 10 000,00 940,00
3722 6121 Budovy, haly a stavby 1 650 000,00 500 000,00 432 991,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 495 000,00 49 530 000,00 47 735 944,64
3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 40 000,00 3 339,60
3723 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00
3723 5169 Nákup ostatních služeb 18 335 000,00 19 035 000,00 18 154 679,89
3723 5171 Opravy a udržování 305 000,00 255 000,00 5 142,40
3723 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 6 547,06
3723 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 110 000,00 110 000,00 71 760,00
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3723 6121 Budovy, haly a stavby 710 000,00 450 000,00 449 643,83
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 19 510 000,00 19 910 000,00 18 691 112,78
3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 249 260,00
3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 700 000,00 20 600 000,00 20 553 904,97
3725 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 950 000,00 20 850 000,00 20 803 164,97
3729 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 100,00 2 000,08
3729 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 7 900,00 2 441,00
3729 5169 Nákup ostatních služeb 615 000,00 710 000,00 466 116,04
3729 Ostatní nakládání s odpady 620 000,00 720 000,00 470 557,12
3733 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3744 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
13 783 670,00 13 582 871,00 12 132 107,00

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 377 000,00 419 000,00 360 096,00
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
3 452 636,00 3 392 760,00 3 027 463,08

3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 253 794,00 1 266 649,00 1 114 732,00
3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 36 500,00 36 500,00 27 795,10
3745 5131 Potraviny 37 000,00 7 000,00 2 623,00
3745 5132 Ochranné pomůcky 393 000,00 296 730,00 203 483,22
3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 2 500,00 797,00
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 745 000,00 699 115,00 537 035,76
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 058 000,00 1 840 000,00 1 336 644,34
3745 5151 Studená voda 80 000,00 97 000,00 86 502,80
3745 5152 Teplo 104 000,00 103 400,00
3745 5154 Elektrická energie 199 800,00 290 600,00 266 926,59
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 565 000,00 572 500,00 441 422,97
3745 5162 Služby elektronických komunikací 7 000,00 16 000,00 11 091,79
3745 5164 Nájemné 8 000,00 9 000,00 1 860,00
3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 416 000,00 900 000,00 286 590,00
3745 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 28 000,00 2 100,00
3745 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
6 000,00 5 399,70

3745 5169 Nákup ostatních služeb 35 626 100,00 41 992 915,00 34 620 495,58
3745 5171 Opravy a udržování 1 603 000,00 1 064 770,00 717 643,72
3745 5175 Pohoštění 15 000,00 21 000,00 15 843,00
3745 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 000,00 9 000,00 7 254,00
3745 5189 Jistoty 4 000,00 4 000,00
3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00
3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
400 000,00

3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 221 900,00 254 009,00 131 514,00
3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 232 900,00 240 300,00 184 304,00
3745 6121 Budovy, haly a stavby 815 000,00 4 590 000,00 103 341,00
3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 000,00 900 000,00 880 604,99
3745 6123 Dopravní prostředky 1 450 000,00
3745 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 245 525,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 63 815 300,00 74 392 219,00 56 854 595,64
3749 5164 Nájemné 300 000,00 300 000,00
3749 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 32 516,00
3749 6121 Budovy, haly a stavby 17 800 000,00 650 000,00 262 260,95
3749 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 300 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 18 450 000,00 1 300 000,00 294 776,95
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3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 90 000,00
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 100,00 417 800,00 417 800,00
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
350 300,00 328 965,00

3792 Ekologická výchova a osvěta 868 100,00 868 100,00 836 765,00
3900 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 359,00
3900 5164 Nájemné 10 000,00 11 300,00 1 210,00
3900 5169 Nákup ostatních služeb 482 000,00 650 400,00 446 668,50
3900 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00
3900 5175 Pohoštění 5 000,00 3 300,00 340,00
3900 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
294 500,00 109 500,00

3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 782 000,00 249 000,00
3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3900 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

32 400,00 32 400,00

3900 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 20 000,00
3900 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 72 000,00 72 000,00
3900 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.

sp.
185 000,00 185 000,00

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 837 000,00 2 241 300,00 1 126 477,50
4311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
18 948 000,00 1 320 200,00

4311 Základní sociální poradentství 18 948 000,00 1 320 200,00
4312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
44 600,00 44 600,00

4312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

670 300,00 670 300,00

4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 546 000,00 546 000,00
4312 Odborné sociální poradentství 1 260 900,00 1 260 900,00
4319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
34 600,00 34 600,00

4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 239 600,00 239 600,00
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 274 200,00 274 200,00
4329 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 500,00 179 500,00

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 179 500,00 179 500,00
4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
6 200 000,00 10 515 900,00 9 761 939,00

4339 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 600,00
4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
2 475 000,00 2 432 011,00

4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 898 000,00 878 612,00
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 39 000,00 38 485,58
4339 5151 Studená voda 17 000,00 16 622,00
4339 5152 Teplo 146 000,00 110 307,00
4339 5154 Elektrická energie 44 000,00 43 601,00
4339 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 400,00 30 382,64
4339 5167 Služby školení a vzdělávání 269 000,00 232 050,00
4339 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 1 663 500,00 215 510,00
4339 5173 Cestovné 54 500,00 47 705,00
4339 5424 Náhrady mezd v době nemoci 51 400,00 46 324,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 600 000,00 16 218 700,00 13 863 149,22
4341 5131 Potraviny 20 000,00 20 000,00 3 279,00
4341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 200,00 7 167,00
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4341 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

200 000,00 200 300,00 200 000,00

4341 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 235 000,00 242 500,00 210 446,00
4342 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 120 000,00 22 000,00
4342 5169 Nákup ostatních služeb 1 440 000,00 1 326 300,00 983 482,00
4342 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
101 200,00 101 200,00

4342 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

58 800,00 58 800,00

4342 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

529 200,00 529 200,00

4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 1 500 000,00 2 135 500,00 1 694 682,00
4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 771 700,00 1 771 700,00

4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 254 200,00 1 254 200,00
4344 6322 Investiční transfery spolkům 1 500 000,00 1 500 000,00
4344 Sociální rehabilitace 4 525 900,00 4 525 900,00
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 380 000,00 380 000,00 101 120,00
4349 5131 Potraviny 10 000,00 2 700,00 2 622,00
4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 22 280,00
4349 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 78 600,00 42 063,00
4349 5151 Studená voda 300 000,00 355 000,00 353 977,00
4349 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 513 600,00
4349 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 301 567,03
4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 955 000,00 1 882 400,00 1 522 023,07
4349 5171 Opravy a udržování 750 000,00 652 000,00 317 427,77
4349 5175 Pohoštění 60 000,00 17 900,00 17 810,50
4349 5194 Věcné dary 25 000,00 35 400,00 34 731,60
4349 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
74 000,00 74 000,00

4349 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4 580 000,00 4 558 000,00 3 333 221,97
4350 5169 Nákup ostatních služeb 161 300,00 161 293,00
4350 5171 Opravy a udržování 6 438 700,00 5 626 479,64
4350 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
500 000,00

4350 Domovy pro seniory 7 100 000,00 5 787 772,64
4351 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
258 900,00 258 900,00

4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

173 900,00 173 900,00

4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 345 400,00 1 345 400,00
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
1 246 500,00 1 246 500,00

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 024 700,00 3 024 700,00
4352 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 100,00 143 387,00

4352 Tísňová péče 179 100,00 143 387,00
4353 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
52 400,00 52 400,00

4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 52 400,00 52 400,00
4356 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
798 200,00 798 200,00

4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 600,00 56 600,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 854 800,00 854 800,00
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4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na
služ.m.

1 900 000,00 2 810 700,00 2 749 738,00

4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

685 100,00 685 039,00

4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 247 500,00 247 478,00
4359 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
226 600,00 226 600,00

4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

1 176 600,00 1 176 600,00

4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

32 600 000,00 40 638 800,00 40 638 800,00

4359 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

67 000 000,00 68 001 000,00 68 001 000,00

4359 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 982,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 101 500 000,00 113 786 300,00 113 733 237,00
4371 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
336 800,00 336 800,00

4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 976 200,00 976 200,00
4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
198 200,00 198 200,00

4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 1 511 200,00 1 511 200,00
4372 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
174 600,00 174 600,00

4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

167 000,00 167 000,00

4372 Krizová pomoc 341 600,00 341 600,00
4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
213 600,00 213 600,00

4373 Domy na půl cesty 213 600,00 213 600,00
4374 5152 Teplo 100 000,00 300 000,00 264 783,00
4374 5169 Nákup ostatních služeb 77 500,00 76 664,24
4374 5171 Opravy a udržování 600 000,00 672 500,00 568 216,15
4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
2 326 000,00 3 796 700,00 3 796 700,00

4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3 026 000,00 4 846 700,00 4 706 363,39
4375 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 206 000,00 1 206 000,00

4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 206 000,00 1 206 000,00
4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
854 000,00 854 000,00

4376 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra 854 000,00 854 000,00
4377 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
727 400,00 727 400,00

4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 331 300,00 331 300,00
4377 Sociálně terapeutické dílny 1 058 700,00 1 058 700,00
4378 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 387 700,00 1 387 700,00

4378 Terénní programy 1 387 700,00 1 387 700,00
4379 5169 Nákup ostatních služeb 16 400,00 16 400,00
4379 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
376 600,00 376 600,00

4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 357 700,00 242 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 100 000,00 750 700,00 635 100,00
4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 2 017,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 10 000,00 10 000,00 2 017,00
5212 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 196,69
5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 188,00
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5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 399,00
5212 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 368,00
5212 5152 Teplo 85 000,00 85 000,00 40 800,00
5212 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 17 321,00
5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 62 297,71
5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 32 590,00
5212 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
5212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 600 000,00 596 447,70
5212 Ochrana obyvatelstva 1 095 000,00 905 000,00 767 608,10
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 237 000,00 998 000,00
5213 6901 Rezervy kapitálových výdajů 100 000,00
5213 Krizová opatření 337 000,00 998 000,00
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00
5273 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00
5273 5154 Elektrická energie 114 000,00 114 000,00 67 624,24
5273 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 10 875,00
5273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
1 500,00 1 500,00

5273 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 310 000,00 177 957,56
5273 5171 Opravy a udržování 600 000,00 858 000,00 745 655,30
5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 500 000,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 700 500,00 1 958 500,00 1 002 112,10
5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
51 100 000,00 52 564 600,00 52 554 041,00

5311 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100 000,00 896 000,00 679 825,00
5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
13 338 000,00 13 295 200,00 13 212 513,00

5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 617 000,00 4 787 000,00 4 773 061,00
5311 5123 Podlimitní technické zhodnocení 46 000,00 42 762,00
5311 5131 Potraviny 35 000,00 35 000,00 17 888,85
5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 6 300,00
5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 1 773,00
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 850 000,00 830 000,00 802 069,69
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 45 000,00 33 537,00
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 430 000,00 620 900,00 574 858,01
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 560 000,00 884 100,00 820 301,82
5311 5151 Studená voda 150 000,00 100 000,00 77 435,00
5311 5152 Teplo 400 000,00 320 000,00 313 609,00
5311 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 47 748,14
5311 5154 Elektrická energie 670 000,00 590 000,00 547 282,53
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 960 000,00 961 300,00 891 749,20
5311 5161 Poštovní služby 600,00 541,00
5311 5162 Služby elektronických komunikací 500 000,00 500 000,00 422 072,06
5311 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 130 917,00
5311 5164 Nájemné 1 600 000,00 1 700 000,00 1 600 249,00
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 128 000,00 19 800,00
5311 5167 Služby školení a vzdělávání 550 000,00 290 000,00 278 524,10
5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
23 000,00 22 348,20

5311 5169 Nákup ostatních služeb 2 330 000,00 2 266 800,00 1 974 826,57
5311 5171 Opravy a udržování 850 000,00 1 828 500,00 1 752 918,47
5311 5172 Programové vybavení 1 060 000,00 60 000,00 17 541,00
5311 5173 Cestovné 190 000,00 225 000,00 216 150,00
5311 5175 Pohoštění 35 000,00 39 100,00 29 373,00
5311 5176 Účastnické poplatky na konference 6 100,00 6 040,00
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5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 4 500,00
5311 5194 Věcné dary 25 000,00 145 000,00 135 267,82
5311 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 500 000,00 56 100,00

5311 5361 Nákup kolků 60 000,00 60 000,00 60 000,00
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 335 000,00 311 557,00
5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 220 000,00 3 426 496,80 2 977 922,00
5311 6111 Programové vybavení 1 076 900,00 1 076 900,00
5311 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 3 560 000,00 2 731 582,57
5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 830 000,00 4 716 500,00 4 705 617,38
5311 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 340 500,00 336 548,00
5311 6125 Výpočetní technika 119 000,00 118 630,90
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 89 105 000,00 97 137 696,80 94 326 580,31
5399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 900,00 19 383,01
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 22 900,00 19 383,01
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 776 000,00 3 175 900,00 3 175 864,00
5511 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 600 100,00 600 136,00
5511 Požární ochrana - profesionální část 3 776 000,00 3 776 000,00 3 776 000,00
5512 5019 Ostatní platy 5 900,00 15 900,00 9 466,00
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 189 000,00 200 300,00 184 981,00
5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
8 000,00

5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 5 000,00 4 206,00
5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
4 100,00 4 100,00 286,00

5512 5123 Podlimitní technické zhodnocení 16 000,00 7 018,00
5512 5132 Ochranné pomůcky 43 000,00 300 000,00 253 502,77
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 89 000,00 195 000,00 119 580,34
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 59 000,00 44 100,00 27 955,80
5512 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 825,00
5512 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 7 026,63
5512 5154 Elektrická energie 51 000,00 57 000,00 48 448,52
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 136 000,00 136 000,00 54 312,00
5512 5162 Služby elektronických komunikací 11 000,00 8 000,00 3 777,37
5512 5163 Služby peněžních ústavů 56 000,00 59 600,00 58 175,00
5512 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 18 000,00
5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 6 000,00
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 28 000,00 330 100,00 313 632,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 284 000,00 52 500,00 31 773,77
5512 5171 Opravy a udržování 77 000,00 175 000,00 122 656,29
5512 5173 Cestovné 2 000,00 42 000,00 40 573,00
5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00
5512 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 3 616,00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 481 100,00 479 055,00
5512 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 3 300,00
5512 6121 Budovy, haly a stavby 520 000,00 507 000,00 220 220,00
5512 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 3 099 038,00 3 068 073,60
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 931 000,00 5 787 738,00 5 080 460,09
6112 5019 Ostatní platy 92 000,00 82 000,00 50 546,70
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 695 500,00 1 693 500,00 1 364 460,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 22 271 000,00 19 799 500,00 16 959 836,00
6112 5026 Odchodné 2 000 000,00 684 097,00
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
5 000,00 85 000,00 68 783,00

6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

4 622 800,00 4 234 800,00 2 718 348,30

6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 549 100,00 2 184 600,00 1 745 158,00
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6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

12 500,00 27 500,00 17 152,30

6112 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 139 000,00 107 137,50
6112 5162 Služby elektronických komunikací 38 000,00 38 000,00 21 127,72
6112 5164 Nájemné 18 000,00 40 500,00 34 766,00
6112 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000,00 58 000,00 2 200,00
6112 5169 30 000,00 22 700,00 19 513,00
6112 5173 Cestovné 368 000,00 424 100,00 319 069,75
6112 5175 Pohoštění 364 000,00 359 200,00 265 621,75
6112 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 500,00 2 420,00
6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 600,00 10 600,00 10 160,00
6112 5191 Zaplacené sankce 200,00
6112 5194 Věcné dary 27 000,00 32 000,00 6 956,20
6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 33 000,00 33 000,00
6112 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00
6112 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 989 100,00 260 100,00 199 734,00
6112 5901 Nespecifikované rezervy 210 000,00 42 600,00
6112 Zastupitelstva obcí 32 520 600,00 31 579 400,00 24 607 087,22
6117 5019 Ostatní platy 5 000,00 21 071,00 17 457,51
6117 5021 Ostatní osobní výdaje 285 000,00 2 049 304,50 2 045 140,76
6117 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
20 000,00 1 020,00 1 020,00

6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

5 000,00 63 794,00 70 081,00

6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 21 699,00 25 078,00
6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
2 500,00 9 142,00 5 795,40

6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 186,00 21 511,81
6117 5139 Nákup materiálu j.n. 515 500,00 62 295,00 53 337,10
6117 5161 Poštovní služby 17 074,00 17 072,80
6117 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 1 810,00 1 808,95
6117 5164 Nájemné 128 285,00 128 280,00
6117 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 323 153,50 120 817,10
6117 5173 Cestovné 10 000,00 10 290,00 334,00
6117 5175 Pohoštění 2 000,00 4 500,00 3 670,00
6117 5901 Nespecifikované rezervy 550 000,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 2 400 000,00 2 731 624,00 2 511 404,43
6118 5019 Ostatní platy 8 000,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 393 000,00
6118 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
25 000,00

6118 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00
6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
2 000,00

6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00
6118 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00
6118 5161 Poštovní služby 3 000,00
6118 5164 Nájemné 51 000,00
6118 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00
6118 5173 Cestovné 3 000,00
6118 Volba prezidenta republiky 560 000,00
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 80 800,00 70 316,00
6149 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
6 200,00 6 200,00

6149 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 300,00 2 250,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 89 300,00 78 766,00
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Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na
služ.m.

197 833 200,00 200 317 071,94 193 839 876,41

6171 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 857 000,00 7 067 500,00 5 405 526,48
6171 5024 Odstupné 360 000,00 359 009,00
6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
5 000,00 5 000,00

6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

50 554 500,00 51 982 652,28 49 532 053,68

6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 385 200,00 18 502 338,78 17 984 823,04
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 107 000,00 1 170 300,00 1 112 577,35
6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
1 100,00 1 100,00

6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 330 600,00 864 500,00 776 788,84
6171 5131 Potraviny 80 000,00 80 000,00 78 346,50
6171 5132 Ochranné pomůcky 148 000,00 132 200,00 89 593,94
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 21 800,00 21 900,00 9 054,68
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 247 700,00 245 650,92
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 615 000,00 601 100,00 425 219,58
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 402 000,00 9 718 500,00 8 402 392,37
6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 7 572 000,00 7 918 600,00 6 685 813,08
6171 5151 Studená voda 685 000,00 628 900,00 577 187,49
6171 5152 Teplo 3 752 000,00 3 681 000,00 3 660 054,30
6171 5153 Plyn 534 000,00 483 000,00 386 417,47
6171 5154 Elektrická energie 3 241 000,00 3 630 400,00 3 428 223,06
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 860 000,00 727 000,00 638 120,56
6171 5157 Teplá voda 15 000,00 5 000,00 3 600,00
6171 5161 Poštovní služby 3 226 000,00 1 912 000,00 1 538 224,37
6171 5162 Služby elektronických komunikací 1 131 000,00 810 000,00 592 497,26
6171 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 27 600,00 26 502,00
6171 5164 Nájemné 3 441 000,00 3 483 000,00 3 441 260,40
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 003 000,00 3 154 000,00 2 330 424,64
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 488 000,00 3 382 000,00 2 510 029,15
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
13 118 000,00 21 724 100,00 18 963 335,45

6171 5169 Nákup ostatních služeb 14 057 400,00 14 472 100,00 12 965 269,01
6171 5171 Opravy a udržování 7 080 000,00 7 212 500,00 4 472 176,39
6171 5172 Programové vybavení 10 859 000,00 3 931 000,00 1 218 527,10
6171 5173 Cestovné 1 249 000,00 1 163 600,00 1 085 342,25
6171 5175 Pohoštění 1 280 000,00 1 254 700,00 1 160 781,31
6171 5176 Účastnické poplatky na konference 15 000,00 160 100,00 144 603,00
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 482 800,00 1 477 800,00 1 205 464,50
6171 5189 Jistoty 12 000,00 10 000,00
6171 5191 Zaplacené sankce 2 000,00 2 000,00
6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 027 500,00 416 300,00 348 637,89
6171 5194 Věcné dary 610 000,00 420 000,00 391 814,05
6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav.

postiž.
100 000,00 1 062 700,00 972 659,00

6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6171 5361 Nákup kolků 27 000,00 25 000,00 500,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 149 500,00 38 900,00 30 310,00
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 600,00 600,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 027 000,00 1 159 337,00 1 014 888,00
6171 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 728 600,00 12 072 748,37 11 068 681,62
6171 5901 Nespecifikované rezervy 535 700,00 732 200,00
6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 11 200,00 1 113,70
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Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6171 6111 Programové vybavení 2 620 000,00 2 600 000,00 1 172 914,23
6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 765 000,00 9 925 000,00 7 477 560,27
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 780 000,00 2 043 500,00 1 880 840,03
6171 6123 Dopravní prostředky 1 529 000,00 1 900 500,00 1 702 138,98
6171 6125 Výpočetní technika 5 250 000,00 5 352 700,00 3 825 911,05
6171 Činnost místní správy 388 747 900,00 410 170 948,37 375 223 334,40
6223 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6310 5141 Úroky vlastní 17 000 000,00 6 800 000,00 6 755 519,23
6310 5163 Služby peněžních ústavů 879 300,00 930 800,00 768 722,35
6310 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 909 300,00 7 760 800,00 7 524 241,58
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 112 000,00 6 112 600,00 4 912 068,17
6320 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 21 800,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 212 000,00 6 212 600,00 4 933 868,17
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 15 401 360,66
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 268 748 466,81
6330 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
1 606 467,81

6330 5348 9 172 985,00
6330 4 294 929 280,28
6399 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 30 000,00 30 600,00 14 558,46
6399 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 100,00
6399 5191 Zaplacené sankce 50 000,00 50 000,00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 340 800,00 56 516 500,00 56 258 187,45
6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 1 446 800,00 1 396 764,00
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 46 078 100,00 46 078 040,00
6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 998,92
6399 6201 Nákup akcií 10 000 000,00 74 850 000,00 63 597 600,00
6399 Ostatní finanční operace 50 470 800,00 178 972 100,00 167 350 248,83
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 900,00 5 850,00
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a

obcemi
1 772 500,00 1 772 359,29

6402 Finanční vypořádání minulých let 1 778 400,00 1 778 209,29
6409 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 7 000,00 7 000,00
6409 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 2 000,00
6409 5901 Nespecifikované rezervy 60 791 900,00 69 454 273,56
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 500 700,00 7 400 700,00 7 253 166,35
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 302 689 100,00 25 315 200,00
6409 Ostatní činnosti j.n. 371 021 700,00 102 179 173,56 7 260 166,35

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 162 312 900,00 3 248 037 379,73 6 855 265 423,25
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 676 373 700,00 860 161 023,73 -9 036 763,27
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123 274 776 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých
prostředků ze zahraničí
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901 54 251 042,95
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902 -74 709,58
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 951 149 700,00 890 161 023,73 75 139 570,10
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1 621 752 200,00 1 692 628 518,00 1 793 941 882,37
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 473 261 200,00 280 351 000,00 306 043 435,27
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 115 499 800,00 42 629 000,00 42 954 551,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 650 000,00 342 267 838,00 4 637 185 984,51

PŘÍJMY CELKEM 4050 2 211 163 200,00 2 357 876 356,00 6 780 125 853,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4 294 929 280,28
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4061 313 800,00 313 703,62

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4062 69 000,00 69 000,00

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

veřejných rozpočtů územní úrovně
4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 15 000,00 2 945 500,00 2 945 520,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 77 366 500,00 77 365 164,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od

rozpočtů územní úrovně
4120

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 225 573 627,32
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.

Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - příjmy

4145 1 606 467,81

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 67 748 867,15
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 318,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně
4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného okresu
4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného kraje
4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 211 163 200,00 2 357 876 356,00 2 485 196 572,87

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1 901 174 600,00 2 195 192 181,73 6 277 022 676,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 261 138 300,00 1 052 845 198,00 578 242 746,94

VÝDAJE CELKEM 4240 3 162 312 900,00 3 248 037 379,73 6 855 265 423,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4 294 929 280,28
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.

územní úrovně
4280 150 000,00 155 000,00 155 000,00

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 15 401 360,66
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 268 748 466,81

19.02.2020 14:49:06 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 28 / 37



Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - výdaje

4305 1 606 467,81

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 9 172 985,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4321 1 772 500,00 1 772 359,29

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

veřejným rozp. územní úrovně
4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
6342 - Investiční transfery krajům 4370 500 000,00 500 000,00 500 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně
4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně
4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného okresu
4422

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 80 000,00 80 000,00 80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného kraje
4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 162 312 900,00 3 248 037 379,73 2 560 336 142,97

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -951 149 700,00 -890 161 023,73 -75 139 570,10

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 951 149 700,00 890 161 023,73 75 139 570,10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 951 149 700,00 890 161 023,73 75 139 570,10

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného období
Změna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 870 151 908,76 878 104 554,49 -7 952 645,73
Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 704 903,78 2 426 273,39 -721 369,61
Běžné účty celkem 6030 871 856 812,54 880 530 827,88 -8 674 015,34
Pokladna 6040 53 554,00 416 301,93 -362 747,93
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp.

územní úrovně
7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7260

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp.

územ. úrov.
7390

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 80 000,00 80 000,00 80 000,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 80 000,00 80 000,00 80 000,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.

územní úrovně
7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7530
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

820 000,00

13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 820 000,00
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
13 820 559,00

13011 Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD 13 820 559,00
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
4 229 770,48

13013 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního
rozpočtu

9 404,93

13013 Operační program zaměstnanost 4 239 175,41
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 473 775,00

13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD 2 473 775,00
13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 941 266,00

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 1 941 266,00
14007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 390 176,00

14007 Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců 1 390 176,00
14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
1 350 000,00

14984 Dotace pro jednotky SDH obcí 1 350 000,00
15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 611 191,80

15011 10 611 191,80
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 201 937,34

17015 2 201 937,34
17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
37 432 934,77

17016 37 432 934,77
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 043 887,84

17017 Hradecko-pardubická aglomerace 1 043 887,84
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
5 915 364,35

17018 Hradecko-pardubická aglomerace 5 915 364,35
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
2 240 315,34

17968 2 240 315,34
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
38 085 360,65

17969 38 085 360,65
29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
282 060,00

29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 282 060,00
29029 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 250,00

29029 / 10 250,00
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
42 707 679,11

33063 42 707 679,11
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

1 425 000,00

34054 Program regenerace MPR a zón - NV 1 425 000,00
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 556 000,00

34070 Kulturní aktivity 1 556 000,00
34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
8 000 000,00

34352 Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 8 000 000,00
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
17 125,00

35019 Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 17 125,00
98018 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
54 390,00

98018 Sčítání lidu 54 390,00
98020 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
34 830,00

98020 Sčítání lidu 34 830,00
98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
2 683 000,00

98348 Volby do Evropského parlamentu 2 683 000,00

C E L K E M 180 336 277,61

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový
znak

Název Kód územní
jednotky

Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

*****  tato část výkazu nemá data  *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých
nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

0000 4116 037 1 1 043 870,00 1 043 887,84
0000 4116 037 5 5 915 330,00 5 915 364,35
0000 4116 053 5 10 611 200,00 10 611 191,80
0000 4116 103 1 6 293 830,00 6 293 376,85
0000 4116 103 5 36 414 770,00 36 414 302,26
0000 4116 104 1 25 800,00 451 703,29 451 568,09
0000 4116 104 5 219 200,00 3 778 226,71 3 778 202,39
0000 4116 107 1 2 201 990,00 2 201 937,34
0000 4116 107 5 37 433 010,00 37 432 934,77
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 245 000,00 104 143 930,00 104 142 765,69
0000 4216 104 1 1 000,00 990,00
0000 4216 104 5 8 400,00 8 414,93
0000 4216 107 1 2 240 280,00 2 240 315,34
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XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých
nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

0000 4216 107 5 38 085 420,00 38 085 360,65
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
40 335 100,00 40 335 080,92

0000 Bez ODPA 245 000,00 144 479 030,00 144 477 846,61

C E L K E M 245 000,00 144 479 030,00 144 477 846,61

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

2341 5169 053 5 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 611 200,00 10 605 141,80
3111 5331 103 1
3111 5331 103 5
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ
3111 5336 103 1 1 167 850,00 1 167 631,23
3111 5336 103 5 6 616 750,00 6 616 576,77
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
7 784 600,00 7 784 208,00

3111 Mateřské školy 7 784 600,00 7 784 208,00
3113 5336 103 1 3 826 380,00 3 826 219,42
3113 5336 103 5 21 682 120,00 21 681 909,58
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
25 508 500,00 25 508 129,00

3113 Základní školy 25 508 500,00 25 508 129,00
3117 5336 103 1 180 450,00 180 414,61
3117 5336 103 5 1 022 350,00 1 022 349,39
3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 202 800,00 1 202 764,00
3231 5336 103 1 264 170,00 264 163,36
3231 5336 103 5 1 496 930,00 1 496 925,64
3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 761 100,00 1 761 089,00

3231 Základní umělecké školy 1 761 100,00 1 761 089,00
3299 5011 103 1 78 980,00 49 166,32
3299 5011 103 5 544 920,00 278 609,27
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
623 900,00 327 775,59

3299 5021 103 1 244 500,00 244 206,83
3299 5021 103 5 1 384 000,00 1 383 838,68
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 628 500,00 1 628 045,51
3299 5031 103 1 35 400,00 34 147,84
3299 5031 103 5 193 600,00 193 504,32
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 103 1 12 600,00 12 342,19
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3299 5032 103 5 70 300,00 69 939,02
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 103 1 7 900,00 7 743,90
3299 5137 103 5 43 900,00 43 882,10
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 103 1 1 700,00 1 585,35
3299 5139 103 5 9 000,00 8 983,65
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 103 1 200,00 150,00
3299 5167 103 5 900,00 850,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 103 1
3299 5169 103 5
3299 5169 Nákup ostatních služeb
3299 5173 103 1 500,00 328,44
3299 5173 103 5 1 900,00 1 861,18
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 103 1 1 400,00 1 196,20
3299 5175 103 5 7 000,00 6 917,12
3299 5175 Pohoštění 8 400,00 8 113,32
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 2 638 700,00 2 339 252,41
3421 5336 103 1 589 600,00 589 594,95
3421 5336 103 5 3 341 100,00 3 341 038,05
3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
3 930 700,00 3 930 633,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 930 700,00 3 930 633,00
3539 5336 104 1 311 800,00 311 739,20
3539 5336 104 5 2 649 800,00 2 649 783,20
3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
2 961 600,00 2 961 522,40

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 2 961 600,00 2 961 522,40
3636 6119 107 1 122 950,00 122 901,97
3636 6119 107 5 696 450,00 696 444,53
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
819 400,00 819 346,50

3636 Územní rozvoj 819 400,00 819 346,50
3639 5011 037 1 702 570,00 697 988,55
3639 5011 037 5 3 981 730,00 3 955 268,45
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
4 684 300,00 4 653 257,00

3639 5021 037 1 59 000,00 58 777,50
3639 5021 037 5 336 000,00 333 072,50
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 395 000,00 391 850,00
3639 5031 037 1 187 400,00 187 220,90
3639 5031 037 5 1 061 500,00 1 060 918,36
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 248 900,00 1 248 139,26

3639 5032 037 1 62 800,00 67 622,59
3639 5032 037 5 355 300,00 383 194,58
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 418 100,00 450 817,17
3639 5139 037 1 200,00 3 440,48
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3639 5139 037 5 700,00 19 496,12
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 22 936,60
3639 5164 037 1 1 500,00 2 913,95
3639 5164 037 5 8 300,00 16 512,55
3639 5164 Nájemné 9 800,00 19 426,50
3639 5166 037 1 69 877,50
3639 5166 037 5 395 972,50
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 465 850,00
3639 5169 037 1 20 700,00 103 247,03
3639 5169 037 5 117 100,00 585 066,47
3639 5169 Nákup ostatních služeb 137 800,00 688 313,50
3639 5173 037 1 5 600,00 5 599,42
3639 5173 037 5 31 800,00 31 730,00
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 037 1 4 100,00 18 721,85
3639 5175 037 5 22 900,00 106 090,65
3639 5175 Pohoštění 27 000,00 124 812,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 959 200,00 8 102 731,95
3699 5011 104 1 119 150,00 177 436,35
3699 5011 104 5 510 050,00 1 005 472,65
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
629 200,00 1 182 909,00

3699 5031 104 1 28 400,00 43 871,10
3699 5031 104 5 116 700,00 248 602,90
3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
145 100,00 292 474,00

3699 5032 104 1 10 400,00 15 848,70
3699 5032 104 5 41 500,00 89 809,30
3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5167 104 1 1 200,00 1 195,50
3699 5167 104 5 6 800,00 6 774,50
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 104 1 39 000,00 114 431,25
3699 5169 104 5 648 443,75
3699 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 762 875,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 873 200,00 2 351 886,00
3745 5011 104 1 3 983,17 3 983,19
3745 5011 104 5 18 622,32 18 622,81
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
22 605,49 22 606,00

3745 5031 104 1 1 306,75 1 307,23
3745 5031 104 5 6 111,77 6 111,77
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
7 418,52 7 419,00

3745 5032 104 1 475,50 474,50
3745 5032 104 5 2 218,49 2 218,50
3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 693,99 2 693,00
3745 5424 104 1 1 288,37 1 288,37
3745 5424 104 5 6 023,63 6 023,63
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 312,00 7 312,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 030,00 40 030,00
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

5512 5021 104 1 16 000,00 15 000,00 14 220,40
5512 5021 104 5 130 000,00 121 000,00 120 873,40
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 146 000,00 136 000,00 135 093,80
5512 5139 104 1 200,00 152,00
5512 5139 104 5 1 300,00 1 292,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 444,00
5512 5167 104 1 31 400,00 31 363,20
5512 5167 104 5 269 700,00 266 587,20
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 301 100,00 297 950,40
5512 5169 104 1 9 800,00
5512 5169 104 5 89 200,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 99 000,00
5512 5173 104 1 3 800,00 3 794,40
5512 5173 104 5 32 300,00 32 252,40
5512 5173 Cestovné 36 100,00 36 046,80
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 245 000,00 474 700,00 470 535,00
6171 5011 104 1 8 731,32 8 731,32
6171 5011 104 5 49 477,62 49 477,62
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
58 208,94 58 208,94

6171 5031 104 1 2 182,86 2 182,86
6171 5031 104 5 12 369,42 12 369,42
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
14 552,28 14 552,28

6171 5032 104 1 785,82 785,82
6171 5032 104 5 4 452,96 4 452,96
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 238,78 5 238,78
6171 Činnost místní správy 78 000,00 78 000,00

C E L K E M 245 000,00 65 643 730,00 67 955 269,06

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Charvát

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Renata Hochmanová tel.: 466 859 441

o skutečnosti: tel.:
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Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k  12 / 2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2019 12 00274046

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1
53021  Pardubice I

UCS: 00274046 Statutární město Pardubice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 402 045 400,00 392 749 500,00 392 749 456,94
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 968 900,00 9 880 300,00 9 880 251,56
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 28 976 600,00 33 328 500,00 33 328 508,82
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 299 424 400,00 310 410 000,00 310 409 991,15
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 078 100,00 46 078 040,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 399 791 100,00 409 583 600,00 480 128 040,70
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

půdního fond
25 000,00 256 800,00 256 831,98

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 25 000,00 199 700,00 199 735,73
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o

řidič.opr.
1 250 000,00 1 647 800,00 1 647 800,00

0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde
neuvedené

27 000,00

0000 1361 Správní poplatky 27 000 000,00 26 100 000,00 26 077 375,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 70 000 000,00 8 312 700,00 8 312 689,25
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 41 900,00 41 899,13
0000 1385 Dílčí daň z technických her 72 099 300,00 72 099 355,31
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135 000 000,00 144 286 700,00 144 286 717,83
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 17 327 300,00 2 000 000,00 2 000 000,00
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a

podob.subje
420 000,00 320 000,00 320 000,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 297 600,00 297 452,25
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 81 356 829,00 81 356 829,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 133 425 200,00 133 423 922,92
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 930 500,00 2 930 520,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 77 187 500,00 77 187 497,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO 253 000,00 252 913,62
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 41 675 700,00 41 675 675,99
0000 Bez ODPA 1 390 253 700,00 1 794 421 229,00 1 864 968 504,18
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 47 000,00
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00
1070 Rybářství 10 000,00 10 000,00 48 000,00
2125 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 123 342,81
2125 Podpora podnikání a inovací 123 342,81
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 116,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 28 178,61
2143 Cestovní ruch 32 294,61
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2144 Ostatní služby 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 764 022,40
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 239 118,03
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 500 000,00 500 000,00 1 003 140,43
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00
2212 Silnice 10 000,00
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 500 000,00 23 500 000,00 28 104 921,00
2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 020 000,00
2219 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 500 000,00 500 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 500 000,00 24 000 000,00 29 624 921,00
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 150,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 13 150,00
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 160 000,00 160 000,00 221 000,00
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 160 000,00 160 000,00 221 000,00
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 60 000,00 60 000,00
3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 80 256,00
3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 31 200,00
3111 Mateřské školy 140 000,00 200 000,00 171 456,00
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 511 991,00
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 198,60
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 231 800,00 231 778,00
3113 Základní školy 500 000,00 731 800,00 757 967,60
3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 50 000,00
3114 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00
3114 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 60 000,00
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 110 000,00 60 000,00
3239 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 779 113,80
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 495,93
3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 800 000,00 782 609,73
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73 100,00
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128 000,00 131 041,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 128 000,00 204 141,00
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 153 065,00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 23 780 000,00 23 780 000,00 23 309 158,25
3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 225 000,00 2 225 000,00 2 256 158,64
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 787 008,00
3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000 000,00 5 000 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 26 005 000,00 31 005 000,00 31 505 389,89
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 583,00
3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 686 000,00 724 822,20
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 686 000,00 791 405,20
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 913 000,00 913 000,00 931 002,04
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 46 568,00
3421 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,85
3421 Využití volného času dětí a mládeže 913 000,00 913 000,00 977 571,89
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 71 000,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 86 150 000,00 86 150 000,00 85 815 037,57
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 800 000,00 39 800 000,00 42 497 087,05
3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 499,52
3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 7 000 000,00 23 754 000,00 23 754 120,00
3612 Bytové hospodářství 132 950 000,00 149 704 000,00 152 066 794,14
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 826,64
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 27 550 000,00 27 550 000,00 27 446 900,80
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 660 000,00 13 660 000,00 10 529 819,25
3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10,97
3613 Nebytové hospodářství 42 210 000,00 42 210 000,00 38 994 557,66
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 2 100 000,00 2 125 933,20
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 1 100 000,00 945 305,97
3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 178 732,75
3632 Pohřebnictví 2 000 000,00 3 200 000,00 3 249 971,92
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 800 000,00 2 800 000,00 1 225 899,56
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 200 000,00 1 200 000,00 1 994 121,45
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300 000,00 5 300 000,00 10 563 495,40
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 574,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 17 721 000,00 17 721 059,40
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 6 300 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 17 600 000,00 27 021 000,00 31 511 149,81
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 950 000,00 950 000,00 1 055 100,00
3726 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 120 000,00 120 000,00 133 100,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 070 000,00 1 070 000,00 1 188 200,00
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 115 500,37
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 251,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 000,00 300 000,00 115 751,37
3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 520,00
3792 Ekologická výchova a osvěta 520,00
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 30 000,00
4341 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 459,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 1 459,00
4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4352 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 618,00
4352 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 400,00
4352 Tísňová péče 3 018,00
4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 148,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 148,00
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 700,00 12 697,00
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 12 700,00 12 697,00
5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 161 500,00 171 431,00
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 030 000,00 14 030 000,00 16 236 512,07
5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 500,00 279 560,34
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 030 000,00 14 268 000,00 16 737 503,41
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 676 443,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 8 470,00
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk
3 922,02

6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 49 813,70
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 52 370,00
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného

dlouhodob.maje
214 000,00 214 000,00

6171 Činnost místní správy 214 000,00 1 005 018,72
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 306 000,00 310 500,00 4 377 173,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 306 000,00 310 500,00 4 377 173,52
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 831 369 049,46
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
55 030,80

6330 4138 Převody z vlastní pokladny 35 515 742,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně
3 866 939 822,26

6399 2143 Kursové rozdíly v příjmech -7 344,47
6399 Ostatní finanční operace -7 344,47
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 313 800,00 313 703,62
6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 69 000,00 69 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 382 800,00 382 703,62
6409 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 64 003,07
6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 000,00
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 90 649,00
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 119 179,00
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 183 312 100,00 302 500,00 51 495,00
6409 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 100 199 800,00
6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 703,28
6409 Ostatní činnosti j.n. 283 511 900,00 302 500,00 5 607 029,35

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 953 259 600,00 2 109 752 729,00 6 073 264 255,76

19.02.2020 14:38:52 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 4 / 31



Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 910 000,00 1 490 000,00 1 231 577,95
1014 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 910 000,00 151 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2 110 000,00 2 400 000,00 1 382 577,95
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 46 000,00 44 935,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 719 350,00 1 294 036,87
1031 Pěstební činnost 1 500 000,00 1 765 350,00 1 338 971,87
1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1036 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00
1036 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu -186 282,00
1036 Správa v lesním hospodářství 48 000,00 -138 282,00
1037 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 243 210,00
1037 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
150 000,00

1037 6121 Budovy, haly a stavby 380 000,00 18 419,10
1037 Celospolečenské funkce lesů 150 000,00 680 000,00 261 629,10
2115 5169 Nákup ostatních služeb 2 650 000,00 2 161 000,00 699 689,53
2115 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00
2115 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 631 300,00
2115 6122 Stroje, přístroje a zařízení 368 700,00 368 512,76
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 650 000,00 4 200 000,00 1 107 202,29
2125 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 151 700,00 141 820,00
2125 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
35 400,00 35 327,00

2125 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 900,00 12 764,00
2125 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 306 600,00 137 300,00
2125 5173 Cestovné 255 200,00 255 144,02
2125 5175 Pohoštění 300,00 226,00
2125 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 500 000,00 1 500 000,00

2125 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným
organizacím

1 000 000,00 1 000 000,00

2125 Podpora podnikání a inovací 1 000 000,00 3 262 100,00 3 082 581,02
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 11 500,00 11 500,00
2141 5169 Nákup ostatních služeb 560 000,00 40 000,00 13 156,00
2141 5175 Pohoštění 424 000,00 423 500,00
2141 5194 Věcné dary 84 500,00 84 098,00
2141 Vnitřní obchod 560 000,00 560 000,00 532 254,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 258 000,00 257 614,11
2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 325 000,00 1 211 000,00 748 390,04
2143 5194 Věcné dary 1 300 000,00 1 230 000,00 1 227 650,76
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
150 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 338 300,00 1 478 300,00 1 458 500,00
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
7 280 000,00 7 280 000,00 7 280 000,00

2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

117 600,00 117 582,00

2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 33 000,00 33 000,00
2143 Cestovní ruch 12 493 300,00 12 642 900,00 12 157 736,91
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 000,00 400 000,00 3 570,00
2169 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 100 000,00 82 013,00
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 2 000 000,00 500 000,00 85 583,00
2212 5122 Podlimitní věcná břemena 80 000,00 160 600,00 25 581,39
2212 5154 Elektrická energie 100 000,00 276 000,00 246 518,85
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

2212 5164 Nájemné 20 000,00 50 000,00 11 825,00
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 593 400,00 472 009,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 32 655 000,00 32 101 100,00 31 865 960,83
2212 5171 Opravy a udržování 31 650 000,00 38 749 000,00 38 678 841,73
2212 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 50 000,00
2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
200 000,00 1 500 000,00

2212 6121 Budovy, haly a stavby 49 854 000,00 77 680 000,00 45 718 272,66
2212 6130 Pozemky 14 820 000,00 24 588 000,00 6 573 555,00
2212 Silnice 129 479 000,00 175 748 100,00 123 592 564,46
2219 5122 Podlimitní věcná břemena 10 000,00 60 000,00 26 620,00
2219 5154 Elektrická energie 40 000,00 55 000,00 45 500,85
2219 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 58 080,00
2219 5164 Nájemné 120 000,00 120 000,00 67 035,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 6 550 000,00 8 386 800,00 7 147 643,34
2219 5171 Opravy a udržování 2 650 000,00 17 861 200,00 17 430 266,89
2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
40 000,00 40 000,00

2219 6121 Budovy, haly a stavby 116 547 000,00 63 653 000,00 15 721 505,39
2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 24 000 000,00
2219 6130 Pozemky 3 000,00 2 500,00
2219 6341 Investiční transfery obcím 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 128 682 400,00 118 051 600,00 44 311 680,14
2221 5169 Nákup ostatních služeb 99 300,00 99 220,00
2221 5171 Opravy a udržování 7 320 800,00 6 578 587,02
2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
600 000,00 600 000,00 600 000,00

2221 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000 000,00 8 658 000,00 5 598 408,65
2221 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 3 466 200,00 2 377 440,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13 600 000,00 20 144 300,00 15 253 655,76
2223 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 53 845,00
2223 5194 Věcné dary 110 000,00 110 000,00 109 990,80
2223 Bezpečnost silničního provozu 210 000,00 210 000,00 163 835,80
2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 670 000,00 1 954 000,00 8 502,44
2229 5179 Ostatní nákupy j.n. 190 000,00 190 000,00 188 760,00
2229 6121 Budovy, haly a stavby 17 400 000,00 260 600,00
2229 6123 Dopravní prostředky 6 250 000,00 1 400 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 510 000,00 3 804 600,00 197 262,44
2251 5169 Nákup ostatních služeb 58 700,00 58 685,00
2251 5171 Opravy a udržování 100 000,00 41 300,00
2251 6202 Nákup majetkových podílů 6 200 000,00 6 200 000,00
2251 Letiště 100 000,00 6 300 000,00 6 258 685,00
2292 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65
2310 5122 Podlimitní věcná břemena 5 000,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 1 074 700,00 1 068 895,85
2310 Pitná voda 10 000,00 1 079 700,00 1 068 895,85
2321 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 500 000,00 361 006,00
2321 5171 Opravy a udržování 28 800,00 28 798,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby 203 000,00 144 837,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 600 000,00 731 800,00 534 641,00
2333 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 300 000,00
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2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 316 200,00 15 011 200,00 12 770 741,01
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 316 200,00 15 011 200,00 12 770 741,01
3111 5123 Podlimitní technické zhodnocení 71 000,00 70 486,13
3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 200,00 4 113,00
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 161 200,00 1 159 799,99
3111 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 726,00
3111 5151 Studená voda 38 700,00 38 436,00
3111 5152 Teplo 70 000,00 69 846,00
3111 5153 Plyn 10 700,00 10 621,00
3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 800,00 70 785,00
3111 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 5 929,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 636 700,00 610 294,10
3111 5171 Opravy a udržování 5 760 200,00 5 485 571,94
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
26 510 000,00 32 029 200,00 32 029 200,00

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

7 984 400,00 7 983 972,60

3111 6121 Budovy, haly a stavby 81 120 000,00 62 825 500,00 25 549 135,04
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 880 500,00 1 878 264,37
3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
642 000,00 642 000,00

3111 Mateřské školy 107 930 000,00 114 191 900,00 75 609 180,17
3113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 47 600,00 47 472,01
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 691 000,00 5 558 121,47
3113 5139 Nákup materiálu j.n. 410 000,00 406 120,77
3113 5151 Studená voda 121 100,00 121 107,00
3113 5152 Teplo 809 500,00 770 509,00
3113 5154 Elektrická energie 74 600,00 73 946,70
3113 5164 Nájemné 493 000,00 517 000,00 516 205,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 64 400,00 64 291,00
3113 5171 Opravy a udržování 13 166 500,00 12 588 692,07
3113 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 49 745,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
65 137 000,00 80 194 500,00 79 920 422,12

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

25 531 600,00 25 531 279,40

3113 6121 Budovy, haly a stavby 137 084 000,00 207 581 000,00 98 759 190,05
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 000,00 105 626,95
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
828 000,00 828 000,00

3113 Základní školy 202 884 000,00 335 196 800,00 225 340 728,54
3114 5171 Opravy a udržování 335 700,00 311 100,68
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 118 000,00 1 719 300,00 1 719 300,00

3114 6121 Budovy, haly a stavby 115 000,00 110 075,01
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 1 118 000,00 2 170 000,00 2 140 475,69
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 251 000,00 1 658 200,00 1 658 200,00

3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 251 000,00 2 861 000,00 2 860 964,00
3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 51 300,00 50 564,00
3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 260 000,00 254 100,00
3119 5169 Nákup ostatních služeb 2 247 000,00 168 600,00 15 902,00
3119 5171 Opravy a udržování 7 610 000,00 202 000,00 99 593,89
3119 5175 Pohoštění 36 200,00 36 110,00
3119 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00
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3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

10 000 000,00

3119 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00
3119 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
1 492 000,00 278 800,00

3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 23 849 000,00 1 008 900,00 468 269,89
3231 5171 Opravy a udržování 16 500,00 16 468,10
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 969 000,00 4 149 000,00 4 149 000,00

3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 761 100,00 1 761 089,00

3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým
organizacím

42 000,00 42 000,00

3231 Základní umělecké školy 3 969 000,00 5 968 600,00 5 968 557,10
3239 5131 Potraviny 2 000,00 3 300,00 3 225,00
3239 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 215 000,00 213 944,60
3239 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00
3239 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 916,00
3239 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 643,00
3239 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00
3239 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 6 142,99
3239 5167 Služby školení a vzdělávání 600 000,00 533 000,00 451 100,00
3239 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 18 000,00 13 735,00
3239 5175 Pohoštění 10 000,00 27 700,00 27 663,00
3239 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 959,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 885 000,00 752 328,59
3291 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10 000,00 10 000,00
3292 5131 Potraviny 5 000,00 4 247,00
3292 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 61 500,00 61 170,01
3292 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 50 000,00 38 057,02
3292 5154 Elektrická energie 15 000,00 20 500,00 20 478,13
3292 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 52 000,00 36 577,19
3292 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 000,00 24 271,00
3292 5175 Pohoštění 10 000,00 2 000,00
3292 5194 Věcné dary 10 000,00 18 000,00 17 774,00
3292 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
64 000,00 64 000,00

3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 200 000,00 298 000,00 266 574,35
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
2 700 000,00 645 300,00 327 775,59

3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 628 500,00 1 628 045,51
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 077 000,00 49 800,00
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 Pohoštění 32 600,00 32 298,82
3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
10 000,00 10 000,00

3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00
3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
20 000,00 20 000,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 777 000,00 2 814 100,00 2 443 437,91
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3311 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 21 501,70
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
51 962 000,00 52 106 000,00 52 106 000,00

3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

9 750 000,00 9 750 000,00

3311 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 450 000,00 24 986,50
3311 Divadelní činnost 52 612 000,00 62 506 000,00 61 902 488,20
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
25 840 000,00 25 340 000,00 25 340 000,00

3312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

6 850 000,00 6 850 000,00

3312 Hudební činnost 25 840 000,00 32 190 000,00 32 190 000,00
3314 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
3314 6342 Investiční transfery krajům 500 000,00 500 000,00 500 000,00
3314 Činnosti knihovnické 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
3317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
545 000,00 545 000,00 545 000,00

3317 Výstavní činnosti v kultuře 545 000,00 545 000,00 545 000,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 000,00 83 732,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 119 000,00 118 349,20
3319 5164 Nájemné 150 000,00 58 000,00 30 250,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 410 000,00 1 577 100,00 1 556 542,41
3319 5175 Pohoštění 60 000,00 47 000,00 40 595,00
3319 5194 Věcné dary 3 100,00 2 030,00
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
845 600,00 845 600,00

3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

730 000,00 1 569 000,00 1 546 000,00

3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

550 000,00 780 900,00 752 800,00

3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 783 600,00 3 409 700,00 3 034 485,00
3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
20 400,00 20 400,00

3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a
podob.organizacím

25 000,00 25 000,00

3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

7 580 000,00 7 819 000,00 7 694 000,00

3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 27 600,00 27 600,00
3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 611 000,00 1 611 000,00

3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 526 700,00 526 700,00
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 243 700,00 219 800,00
3319 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
165 000,00 165 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 16 343 600,00 18 991 800,00 18 359 883,61
3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 162 000,00 161 535,00
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 24 300,00 24 200,00
3322 5151 Studená voda 1 000,00 359,00
3322 5154 Elektrická energie 20 000,00 18 894,00
3322 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 840,00
3322 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 937 900,00 471 776,28
3322 5171 Opravy a udržování 22 200 000,00 23 209 100,00 17 749 648,69
3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
72 200,00 72 200,00

3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

687 500,00 687 500,00

3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 800 000,00 800 000,00
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3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného
majetku

590 000,00 590 000,00

3322 6121 Budovy, haly a stavby 32 608 000,00 39 017 400,00 35 144 912,48
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 891 700,00 891 647,79
3322 6130 Pozemky 2 200 000,00 2 904,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 55 708 000,00 68 618 100,00 56 620 417,24
3326 5169 Nákup ostatních služeb 36 100,00 36 058,00
3326 5171 Opravy a udržování 500 000,00 463 900,00 142 829,78
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 1 200 000,00
3326 6322 Investiční transfery spolkům 3 800 000,00 3 800 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 500 000,00 5 500 000,00 5 178 887,78
3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 250 000,00 1 250 000,00 1 210 000,00
3341 Rozhlas a televize 1 250 000,00 1 250 000,00 1 210 000,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 1 170 000,00 1 170 000,00 900 477,06
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 170 000,00 1 170 000,00 900 477,06
3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 712 000,00 3 968 200,00 3 968 200,00

3392 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 712 000,00 4 568 200,00 3 968 200,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00
3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 375,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 98 700,00 69 040,43
3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 800,00 32 700,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 605 000,00 710 200,00 373 676,35
3399 5173 Cestovné 200 000,00 343 100,00 223 004,00
3399 5175 Pohoštění 172 000,00 162 955,45
3399 5194 Věcné dary 450 000,00 524 000,00 365 031,36
3399 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
2 000,00

3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
fyz.osobám

350 000,00 350 000,00 350 000,00

3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00
3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
15 000,00 15 000,00

3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 605 000,00 2 292 800,00 1 639 782,59
3412 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 10 000,00
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 69 400,00 69 300,33
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 60 700,00 60 587,04
3412 5151 Studená voda 453 700,00 357 957,29
3412 5152 Teplo 845 900,00 842 687,00
3412 5154 Elektrická energie 808 400,00 757 323,44
3412 5164 Nájemné 4 300,00 4 235,00
3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 700 000,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb 9 435 000,00 11 599 100,00 11 144 892,99
3412 5171 Opravy a udržování 3 985 000,00 6 123 200,00 5 073 734,65
3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3412 6121 Budovy, haly a stavby 194 550 000,00 90 460 300,00 63 361 222,38
3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 138 000,00 3 130 355,00
3412 6130 Pozemky 28 776 000,00
3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 700 000,00 700 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 236 746 000,00 120 083 000,00 90 512 295,12
3419 5123 Podlimitní technické zhodnocení 19 200,00 19 118,00
3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 10 800,00
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 7 500,00 7 375,00
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3419 5164 Nájemné 273 500,00 273 500,00 273 411,00
3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 970 000,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb 8 630 000,00 9 137 900,00 9 102 632,30
3419 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3419 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 31 685,00
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
250 000,00 362 181,00 362 181,00

3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

23 150 000,00 23 879 479,00 23 879 479,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 007 900,00 48 013 440,00 42 849 726,00
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 850 000,00 1 855 000,00 1 855 000,00

3419 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

15 000,00 15 000,00

3419 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

15 000,00 15 000,00

3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 37 000,00 37 000,00
3419 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-

pr.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3419 5901 Nespecifikované rezervy 40 000,00 33 800,00
3419 6322 Investiční transfery spolkům 3 466 000,00 3 466 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 80 311 400,00 93 175 800,00 86 953 607,30
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00
3421 5151 Studená voda 15 400,00 15 356,00
3421 5152 Teplo 65 700,00 65 673,00
3421 5154 Elektrická energie 30 000,00 37 900,00 -32,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 555 000,00 3 386 700,00 3 177 078,50
3421 5171 Opravy a udržování 500 000,00 6 822 800,00 6 042 273,37
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
105 550,00 94 300,00

3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

39 075,00 39 075,00

3421 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

181 000,00 181 000,00

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 612 400,00 2 493 975,00 2 221 975,00
3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

3 317 500,00 4 295 700,00 4 288 002,00

3421 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

43 700,00 43 700,00

3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

3 930 700,00 3 930 633,00

3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00
3421 5492 Dary obyvatelstvu 291 000,00 264 600,00
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 000,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby 9 216 000,00 17 206 000,00 9 335 033,38
3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 230 900,00 39 018 200,00 29 742 667,25
3429 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00
3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 29 700,00 29 700,00
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 55 400,00 54 840,00
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 191 200,00 191 041,00
3429 5154 Elektrická energie 36 000,00 47 400,00 45 940,88
3429 5162 Služby elektronických komunikací 14 200,00 13 000,00 10 534,11
3429 5169 Nákup ostatních služeb 30 373 000,00 232 300,00 212 510,63
3429 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2 000,00
3429 5175 Pohoštění 25 000,00 26 000,00 25 888,00
3429 5194 Věcné dary 51 800,00 125 000,00 124 956,00
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3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

400 000,00 400 000,00 400 000,00

3429 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

29 700 000,00 29 700 000,00

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 31 070 000,00 30 864 000,00 30 835 410,62
3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 3 000 000,00 3 000 000,00
3522 Ostatní nemocnice 3 000 000,00 3 000 000,00
3523 5171 Opravy a udržování 86 900,00 86 801,77
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
8 678 000,00 9 332 000,00 9 332 000,00

3523 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

17 200,00 17 125,00

3523 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 199 377,35
3523 Odborné léčebné ústavy 8 678 000,00 9 636 100,00 9 635 304,12
3533 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 104 300,00 104 260,00
3533 Zdravotnická záchranná služba 104 300,00 104 260,00
3534 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50

3534 Doprava ve zdravotnictví 1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50
3539 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 9 924,00
3539 5171 Opravy a udržování 27 000,00 26 893,80
3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 160 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00

3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

2 961 600,00 2 961 522,40

3539 6121 Budovy, haly a stavby 1 610 000,00 1 599 519,76
3539 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
113 200,00 113 200,00

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 1 160 000,00 6 181 800,00 6 171 059,96
3541 5171 Opravy a udržování 35 700,00 35 691,37
3541 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
182 100,00 182 100,00

3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 217 800,00 217 791,37
3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
40 100,00 40 100,00

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 219 600,00 219 600,00
3543 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
80 400,00 80 400,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 340 100,00 340 100,00
3549 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
767 600,00 767 600,00 767 600,00

3549 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

100 000,00

3549 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 100 000,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 867 600,00 867 600,00 867 600,00
3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
50 000,00 50 000,00

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 50 000,00 50 000,00
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 45 374,50
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 546,15
3612 5141 Úroky vlastní 23 000,00 23 000,00 10 909,20
3612 5151 Studená voda 9 850 000,00 10 370 000,00 10 300 552,00
3612 5152 Teplo 23 600 000,00 23 600 000,00 23 592 634,00
3612 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 169 087,21
3612 5154 Elektrická energie 3 000 000,00 2 780 000,00 2 271 479,53
3612 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 38 027,00
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3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 133 100,00 133 100,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 8 780 000,00 9 780 400,00 8 670 414,99
3612 5171 Opravy a udržování 51 668 000,00 53 253 900,00 51 133 496,22
3612 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 15 642,00
3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 520 000,00 1 411 000,00 1 055 586,00

3612 5361 Nákup kolků 250 000,00 250 000,00 65 000,00
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 32 000,00 32 000,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 56 190 200,00 63 030 700,00 55 751 374,83
3612 Bytové hospodářství 155 231 200,00 165 074 100,00 153 292 223,63
3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 797,50
3613 5151 Studená voda 11 550 000,00 5 648 400,00 2 771 136,00
3613 5152 Teplo 3 400 000,00 4 011 200,00 3 978 519,00
3613 5153 Plyn 1 180 500,00 1 160 323,85
3613 5154 Elektrická energie 1 339 400,00 1 093 755,07
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 252 000,00 2 780 500,00 2 729 493,16
3613 5171 Opravy a udržování 7 443 800,00 7 782 000,00 6 655 743,84
3613 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 48 600,00
3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 034 500,00 1 034 500,00 1 032 456,00

3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000,00 675 000,00 144 562,33
3613 Nebytové hospodářství 26 830 300,00 24 512 100,00 19 577 786,75
3631 5122 Podlimitní věcná břemena 20 000,00 12 100,00
3631 5154 Elektrická energie 120 000,00 429 000,00 322 376,13
3631 5164 Nájemné 2 400,00 2 340,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 37 670 000,00 37 420 000,00 37 419 958,88
3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 5 505 600,00 5 311 703,06
3631 Veřejné osvětlení 37 840 000,00 43 377 000,00 43 068 478,07
3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 560 000,00 5 260 000,00 5 126 282,73
3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 000,00 283 000,00 187 229,34
3632 Pohřebnictví 3 760 000,00 5 543 000,00 5 313 512,07
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 000,00 450 000,00
3635 5169 Nákup ostatních služeb 829 000,00 725 000,00 135 459,50
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
3 300 000,00 900 000,00

3635 Územní plánování 4 579 000,00 2 075 000,00 135 459,50
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 300 000,00 1 900 000,00 380 220,80
3636 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 354 000,00 94 880,00
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
4 100 000,00 4 037 400,00 862 470,00

3636 Územní rozvoj 5 650 000,00 6 291 400,00 1 337 570,80
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
7 067 800,00 5 259 300,00 4 784 850,00

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 671 500,00 460 768,75
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 298 900,00 1 298 063,76

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 436 400,00 468 869,75
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 22 936,60
3639 5151 Studená voda 1 800 000,00 1 797 600,00 1 155 777,00
3639 5154 Elektrická energie 4 000,00 2 360,25
3639 5164 Nájemné 1 558 000,00 903 900,00 657 594,00
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 161 000,00 480 100,00 884 543,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 24 368 000,00 16 465 600,00 2 734 582,85
3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 774 100,00 703 855,66
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 Pohoštění 27 300,00 125 100,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 148 500,00 148 500,00 148 500,00
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3639 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 51 400,00 51 336,00
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
14 086 000,00 14 086 000,00

3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 150 000,00 155 000,00 155 000,00
3639 5361 Nákup kolků 50 000,00 49 500,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 500,00 500,00
3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
80 000,00

3639 6121 Budovy, haly a stavby 40 482 000,00 54 718 900,00 16 732 659,62
3639 6130 Pozemky 7 000 000,00 15 065 900,00 11 033 815,00
3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 80 600,00 67 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 83 465 300,00 112 563 300,00 55 611 641,66
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 774 000,00 1 564 000,00 1 182 909,00

3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

145 100,00 292 474,00

3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 705 000,00 860 000,00 762 875,00
3699 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 4 479 000,00 3 034 000,00 2 351 886,00
3716 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 420 000,00 230 868,00
3716 Monitoring ochrany ovzduší 350 000,00 420 000,00 230 868,00
3721 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3722 5169 Nákup ostatních služeb 42 000 000,00 41 450 000,00 41 449 740,54
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42 000 000,00 41 450 000,00 41 449 740,54
3723 5169 Nákup ostatních služeb 14 500 000,00 15 300 000,00 14 882 346,84
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 14 500 000,00 15 300 000,00 14 882 346,84
3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 249 260,00
3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 700 000,00 20 600 000,00 20 553 904,97
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 700 000,00 20 850 000,00 20 803 164,97
3729 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 76 261,54
3729 Ostatní nakládání s odpady 150 000,00 150 000,00 76 261,54
3733 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3744 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 600 000,00 100 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 131 100,00 5 975 500,00 4 810 076,43
3745 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 000,00 4 000,00 3 000,00
3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
400 000,00

3745 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 245 525,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 685 100,00 6 879 500,00 5 158 601,43
3749 5164 Nájemné 300 000,00 300 000,00
3749 6121 Budovy, haly a stavby 17 800 000,00 650 000,00 262 260,95
3749 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 300 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 18 400 000,00 1 250 000,00 262 260,95
3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 90 000,00
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 100,00 417 800,00 417 800,00
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
350 300,00 328 965,00

3792 Ekologická výchova a osvěta 868 100,00 868 100,00 836 765,00
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3900 5169 Nákup ostatních služeb 482 000,00 650 400,00 446 668,50
3900 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00
3900 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
294 500,00 109 500,00

3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 778 000,00 245 000,00
3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3900 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 20 000,00
3900 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 72 000,00 72 000,00
3900 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.

sp.
185 000,00 185 000,00

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 822 000,00 2 189 900,00 1 088 168,50
4311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
18 948 000,00 1 320 200,00

4311 Základní sociální poradentství 18 948 000,00 1 320 200,00
4312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
44 600,00 44 600,00

4312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

670 300,00 670 300,00

4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 546 000,00 546 000,00
4312 Odborné sociální poradentství 1 260 900,00 1 260 900,00
4319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
34 600,00 34 600,00

4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 239 600,00 239 600,00
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 274 200,00 274 200,00
4329 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 500,00 179 500,00

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 179 500,00 179 500,00
4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
6 200 000,00 10 515 900,00 9 761 939,00

4339 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 600,00
4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
2 475 000,00 2 432 011,00

4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 898 000,00 878 612,00
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 39 000,00 38 485,58
4339 5151 Studená voda 17 000,00 16 622,00
4339 5152 Teplo 146 000,00 110 307,00
4339 5154 Elektrická energie 44 000,00 43 601,00
4339 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 400,00 30 382,64
4339 5167 Služby školení a vzdělávání 269 000,00 232 050,00
4339 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 1 663 500,00 215 510,00
4339 5173 Cestovné 54 500,00 47 705,00
4339 5424 Náhrady mezd v době nemoci 51 400,00 46 324,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 600 000,00 16 218 700,00 13 863 149,22
4341 5131 Potraviny 20 000,00 20 000,00 3 279,00
4341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 200,00 7 167,00
4341 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
200 000,00 200 300,00 200 000,00

4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 220 000,00 227 500,00 210 446,00
4342 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 120 000,00 22 000,00
4342 5169 Nákup ostatních služeb 1 440 000,00 1 326 300,00 983 482,00
4342 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
101 200,00 101 200,00

4342 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

58 800,00 58 800,00
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4342 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

529 200,00 529 200,00

4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 1 500 000,00 2 135 500,00 1 694 682,00
4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 771 700,00 1 771 700,00

4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 254 200,00 1 254 200,00
4344 6322 Investiční transfery spolkům 1 500 000,00 1 500 000,00
4344 Sociální rehabilitace 4 525 900,00 4 525 900,00
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 380 000,00 380 000,00 101 120,00
4349 5131 Potraviny 10 000,00 2 700,00 2 622,00
4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 22 280,00
4349 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 78 600,00 42 063,00
4349 5151 Studená voda 300 000,00 355 000,00 353 977,00
4349 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 513 600,00
4349 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 301 567,03
4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 955 000,00 1 882 400,00 1 522 023,07
4349 5171 Opravy a udržování 750 000,00 652 000,00 317 427,77
4349 5175 Pohoštění 60 000,00 17 900,00 17 810,50
4349 5194 Věcné dary 25 000,00 35 400,00 34 731,60
4349 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
74 000,00 74 000,00

4349 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4 580 000,00 4 558 000,00 3 333 221,97
4350 5169 Nákup ostatních služeb 161 300,00 161 293,00
4350 5171 Opravy a udržování 6 438 700,00 5 626 479,64
4350 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
500 000,00

4350 Domovy pro seniory 7 100 000,00 5 787 772,64
4351 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
258 900,00 258 900,00

4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

173 900,00 173 900,00

4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 336 200,00 1 336 200,00
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
1 246 500,00 1 246 500,00

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 015 500,00 3 015 500,00
4352 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 100,00 143 387,00

4352 Tísňová péče 179 100,00 143 387,00
4353 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
52 400,00 52 400,00

4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 52 400,00 52 400,00
4356 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
798 200,00 798 200,00

4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 600,00 56 600,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 854 800,00 854 800,00
4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 900 000,00 2 810 700,00 2 749 738,00

4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

685 100,00 685 039,00

4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 247 500,00 247 478,00
4359 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
226 600,00 226 600,00

4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

1 176 600,00 1 176 600,00

4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

32 600 000,00 40 638 800,00 40 638 800,00
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4359 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

67 000 000,00 68 001 000,00 68 001 000,00

4359 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 982,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 101 500 000,00 113 786 300,00 113 733 237,00
4371 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
336 800,00 336 800,00

4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 976 200,00 976 200,00
4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
198 200,00 198 200,00

4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 1 511 200,00 1 511 200,00
4372 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
174 600,00 174 600,00

4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

167 000,00 167 000,00

4372 Krizová pomoc 341 600,00 341 600,00
4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
213 600,00 213 600,00

4373 Domy na půl cesty 213 600,00 213 600,00
4374 5152 Teplo 100 000,00 300 000,00 264 783,00
4374 5169 Nákup ostatních služeb 77 500,00 76 664,24
4374 5171 Opravy a udržování 600 000,00 672 500,00 568 216,15
4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
2 326 000,00 3 796 700,00 3 796 700,00

4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3 026 000,00 4 846 700,00 4 706 363,39
4375 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 206 000,00 1 206 000,00

4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 206 000,00 1 206 000,00
4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
854 000,00 854 000,00

4376 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra 854 000,00 854 000,00
4377 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
727 400,00 727 400,00

4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 331 300,00 331 300,00
4377 Sociálně terapeutické dílny 1 058 700,00 1 058 700,00
4378 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 387 700,00 1 387 700,00

4378 Terénní programy 1 387 700,00 1 387 700,00
4379 5169 Nákup ostatních služeb 16 400,00 16 400,00
4379 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
372 600,00 372 600,00

4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 357 700,00 242 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 100 000,00 746 700,00 631 100,00
4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 2 017,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 10 000,00 10 000,00 2 017,00
5212 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 196,69
5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 188,00
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 399,00
5212 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 368,00
5212 5152 Teplo 85 000,00 85 000,00 40 800,00
5212 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 17 321,00
5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 62 297,71
5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 32 590,00
5212 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
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5212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 600 000,00 596 447,70
5212 Ochrana obyvatelstva 1 095 000,00 905 000,00 767 608,10
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 100 000,00
5213 6901 Rezervy kapitálových výdajů 100 000,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 100 000,00
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00
5273 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00
5273 5154 Elektrická energie 114 000,00 114 000,00 67 624,24
5273 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 10 875,00
5273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
1 500,00 1 500,00

5273 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 310 000,00 177 957,56
5273 5171 Opravy a udržování 600 000,00 858 000,00 745 655,30
5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 500 000,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 700 500,00 1 958 500,00 1 002 112,10
5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
51 100 000,00 52 564 600,00 52 554 041,00

5311 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100 000,00 896 000,00 679 825,00
5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
13 338 000,00 13 295 200,00 13 212 513,00

5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 617 000,00 4 787 000,00 4 773 061,00
5311 5123 Podlimitní technické zhodnocení 46 000,00 42 762,00
5311 5131 Potraviny 35 000,00 35 000,00 17 888,85
5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 6 300,00
5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 1 773,00
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 850 000,00 830 000,00 802 069,69
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 45 000,00 33 537,00
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 430 000,00 620 900,00 574 858,01
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 560 000,00 884 100,00 820 301,82
5311 5151 Studená voda 150 000,00 100 000,00 77 435,00
5311 5152 Teplo 400 000,00 320 000,00 313 609,00
5311 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 47 748,14
5311 5154 Elektrická energie 670 000,00 590 000,00 547 282,53
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 960 000,00 961 300,00 891 749,20
5311 5161 Poštovní služby 600,00 541,00
5311 5162 Služby elektronických komunikací 500 000,00 500 000,00 422 072,06
5311 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 130 917,00
5311 5164 Nájemné 1 600 000,00 1 700 000,00 1 600 249,00
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 128 000,00 19 800,00
5311 5167 Služby školení a vzdělávání 550 000,00 290 000,00 278 524,10
5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
23 000,00 22 348,20

5311 5169 Nákup ostatních služeb 2 330 000,00 2 266 800,00 1 974 826,57
5311 5171 Opravy a udržování 850 000,00 1 828 500,00 1 752 918,47
5311 5172 Programové vybavení 1 060 000,00 60 000,00 17 541,00
5311 5173 Cestovné 190 000,00 225 000,00 216 150,00
5311 5175 Pohoštění 35 000,00 39 100,00 29 373,00
5311 5176 Účastnické poplatky na konference 6 100,00 6 040,00
5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 4 500,00
5311 5194 Věcné dary 25 000,00 145 000,00 135 267,82
5311 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 500 000,00 56 100,00

5311 5361 Nákup kolků 60 000,00 60 000,00 60 000,00
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 335 000,00 311 557,00
5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 220 000,00 3 426 496,80 2 977 922,00
5311 6111 Programové vybavení 1 076 900,00 1 076 900,00
5311 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2 860 000,00 2 731 582,57
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5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 830 000,00 4 716 500,00 4 705 617,38
5311 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 340 500,00 336 548,00
5311 6125 Výpočetní technika 119 000,00 118 630,90
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 88 805 000,00 96 437 696,80 94 326 580,31
5399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 900,00 19 383,01
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 22 900,00 19 383,01
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 776 000,00 3 175 900,00 3 175 864,00
5511 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 600 100,00 600 136,00
5511 Požární ochrana - profesionální část 3 776 000,00 3 776 000,00 3 776 000,00
5512 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 9 010,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 97 000,00 76 992,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 037,90
5512 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 825,00
5512 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 7 026,63
5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 9 263,52
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 13 214,00
5512 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 18 000,00
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 474,65
5512 5171 Opravy a udržování 17 000,00 17 000,00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 457 500,00 455 455,00
5512 6123 Dopravní prostředky 3 068 300,00 3 068 073,60
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 000,00 3 752 800,00 3 675 372,30
6112 5019 Ostatní platy 70 000,00 70 000,00 47 636,70
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100 000,00 1 030 525,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 9 730 000,00 7 650 000,00 5 656 586,00
6112 5026 Odchodné 2 000 000,00 684 097,00
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
80 000,00 68 783,00

6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

2 632 000,00 2 612 000,00 1 247 137,00

6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 948 000,00 948 000,00 674 555,00
6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
20 000,00 16 161,30

6112 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00
6112 5164 Nájemné 22 500,00 22 436,00
6112 5169 Nákup ostatních služeb 3 700,00 3 654,00
6112 5173 Cestovné 340 000,00 397 100,00 308 785,75
6112 5175 Pohoštění 200 000,00 200 000,00 148 639,75
6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 7 000,00 6 560,00
6112 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 800 000,00 55 000,00 54 500,00
6112 Zastupitelstva obcí 14 745 000,00 15 190 300,00 9 970 056,50
6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 3 453,00
6117 5169 Nákup ostatních služeb 202 300,00
6117 5175 Pohoštění 2 500,00 2 460,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 208 300,00 5 913,00
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 80 800,00 70 316,00
6149 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
6 200,00 6 200,00

6149 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 300,00 2 250,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 89 300,00 78 766,00
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
154 065 000,00 156 938 000,00 152 837 756,41

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 150 000,00 5 320 000,00 3 983 696,74
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
39 691 000,00 40 617 600,00 38 984 185,08
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6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 289 000,00 14 290 900,00 14 082 674,04
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 850 000,00 910 300,00 910 292,55
6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 225 000,00 705 900,00 638 485,06
6171 5131 Potraviny 80 000,00 80 000,00 78 346,50
6171 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 34 100,00 34 008,91
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 6 200,00 5 437,56
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 245 700,00 245 650,92
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 000,00 272 100,00 258 043,60
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 290 000,00 8 376 500,00 7 502 574,30
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 5 826 000,00 6 058 200,00 5 142 391,05
6171 5151 Studená voda 520 000,00 491 400,00 482 240,85
6171 5152 Teplo 3 550 000,00 3 604 100,00 3 601 285,80
6171 5154 Elektrická energie 2 350 000,00 2 773 400,00 2 723 695,32
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 600 000,00 470 000,00 438 748,33
6171 5157 Teplá voda 5 000,00 5 000,00 3 600,00
6171 5161 Poštovní služby 2 100 000,00 801 000,00 758 761,21
6171 5162 Služby elektronických komunikací 530 000,00 235 000,00 187 676,31
6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 22 600,00 22 530,00
6171 5164 Nájemné 3 320 000,00 3 361 000,00 3 337 426,40
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 350 000,00 2 563 700,00 1 873 991,94
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 700 000,00 2 560 000,00 1 842 853,25
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
12 536 000,00 20 761 600,00 18 168 795,04

6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 712 000,00 10 321 200,00 9 831 768,13
6171 5171 Opravy a udržování 4 010 000,00 4 665 100,00 2 964 142,58
6171 5172 Programové vybavení 10 660 000,00 3 685 500,00 1 024 701,94
6171 5173 Cestovné 1 080 000,00 990 600,00 975 638,25
6171 5175 Pohoštění 1 132 000,00 1 041 900,00 979 896,59
6171 5176 Účastnické poplatky na konference 140 000,00 139 503,00
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 249 400,00 1 244 400,00 1 124 664,50
6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 010 000,00 398 800,00 344 704,89
6171 5194 Věcné dary 605 000,00 415 000,00 391 814,05
6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav.

postiž.
972 700,00 972 659,00

6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6171 5361 Nákup kolků 25 000,00 22 400,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000,00 27 000,00 27 000,00
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 600,00 600,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 750 000,00 850 000,00 841 944,00
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 064 600,00 9 335 348,37 8 933 824,62
6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 200,00 1 113,70
6171 6111 Programové vybavení 2 600 000,00 2 600 000,00 1 172 914,23
6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 150 000,00 8 103 000,00 5 899 976,30
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 640 000,00 1 803 500,00 1 803 237,89
6171 6123 Dopravní prostředky 1 199 000,00 670 500,00 566 203,98
6171 6125 Výpočetní technika 5 150 000,00 5 252 700,00 3 825 911,05
6171 Činnost místní správy 305 539 000,00 324 085 748,37 300 007 365,87
6223 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6310 5141 Úroky vlastní 17 000 000,00 6 800 000,00 6 755 519,23
6310 5163 Služby peněžních ústavů 600 400,00 601 900,00 543 430,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 600 400,00 7 401 900,00 7 298 949,67
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 100 000,00 6 100 600,00 4 901 732,17
6320 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 21 800,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 200 000,00 6 200 600,00 4 923 532,17
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 12 183 396,36
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 852 396 829,10
6330 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
1 551 437,01

6330 5348 Převody do vlastní pokladny 2 304 566,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně
3 868 436 228,47

6399 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 30 000,00 30 600,00 14 558,46
6399 5191 Zaplacené sankce 50 000,00 50 000,00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 047 000,00 56 247 000,00 56 047 246,62
6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 1 446 800,00 1 396 764,00
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 46 078 100,00 46 078 040,00
6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 998,92
6399 6201 Nákup akcií 10 000 000,00 74 850 000,00 63 597 600,00
6399 Ostatní finanční operace 50 177 000,00 178 702 500,00 167 139 208,00
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 900,00 5 850,00
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a

obcemi
1 772 500,00 1 772 359,29

6402 Finanční vypořádání minulých let 1 778 400,00 1 778 209,29
6409 5901 Nespecifikované rezervy 33 912 800,00 20 529 329,00
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 500 000,00 7 400 000,00 7 253 166,35
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 302 689 100,00 25 315 200,00
6409 Ostatní činnosti j.n. 344 101 900,00 53 244 529,00 7 253 166,35

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 808 764 100,00 2 846 789 974,17 6 173 563 622,36
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 580 728 500,00 707 037 245,17 16 125 619,99
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123 274 776 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých
prostředků ze zahraničí
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901 54 248 456,19
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902 -74 709,58
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 855 504 500,00 737 037 245,17 100 299 366,60
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1 372 506 400,00 1 454 974 900,00 1 525 523 693,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 465 253 400,00 275 462 500,00 301 161 046,64
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 115 499 800,00 42 189 000,00 42 514 882,68
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 337 126 329,00 4 204 064 633,04

PŘÍJMY CELKEM 4050 1 953 259 600,00 2 109 752 729,00 6 073 264 255,76
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 3 866 939 822,26
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4061 313 800,00 313 703,62

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4062 69 000,00 69 000,00

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

veřejných rozpočtů územní úrovně
4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 930 500,00 2 930 520,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 77 187 500,00 77 187 497,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od

rozpočtů územní úrovně
4120

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 3 831 369 049,46
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.

Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - příjmy

4145 55 030,80

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 35 515 742,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně
4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného okresu
4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného kraje
4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 953 259 600,00 2 109 752 729,00 2 206 324 433,50

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1 649 071 400,00 1 911 983 174,17 5 654 271 355,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 159 692 700,00 934 806 800,00 519 292 266,97

VÝDAJE CELKEM 4240 2 808 764 100,00 2 846 789 974,17 6 173 563 622,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 3 868 436 228,47
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.

územní úrovně
4280 150 000,00 155 000,00 155 000,00

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 12 183 396,36
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 3 852 396 829,10
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - výdaje

4305 1 551 437,01

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 2 304 566,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4321 1 772 500,00 1 772 359,29

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

veřejným rozp. územní úrovně
4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
6342 - Investiční transfery krajům 4370 500 000,00 500 000,00 500 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně
4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně
4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného okresu
4422

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 80 000,00 80 000,00 80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného kraje
4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 808 764 100,00 2 846 789 974,17 2 305 127 393,89

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -855 504 500,00 -737 037 245,17 -98 802 960,39

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 855 504 500,00 737 037 245,17 100 299 366,60
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 855 504 500,00 737 037 245,17 100 299 366,60

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného období
Změna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 714 001 877,60 697 339 082,92 16 662 794,68
Běžné účty fondů ÚSC 6020 664 848,81 885 809,57 -220 960,76
Běžné účty celkem 6030 714 666 726,41 698 224 892,49 16 441 833,92
Pokladna 6040 800,00 317 013,93 -316 213,93
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp.

územní úrovně
7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7260

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp.

územ. úrov.
7390

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 80 000,00 80 000,00 80 000,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 80 000,00 80 000,00 80 000,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.

územní úrovně
7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7530
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

820 000,00

13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 820 000,00
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
13 820 559,00

13011 Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD 13 820 559,00
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
3 715 982,71

13013 Operační program zaměstnanost 3 715 982,71
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 473 775,00

13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD 2 473 775,00
14007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 390 176,00

14007 Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců 1 390 176,00
14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
1 350 000,00

14984 Dotace pro jednotky SDH obcí 1 350 000,00
15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 611 191,80

15011 10 611 191,80
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 201 937,34

17015 2 201 937,34
17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
37 432 934,77

17016 37 432 934,77
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 043 887,84

17017 Hradecko-pardubická aglomerace 1 043 887,84
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
5 915 364,35

17018 Hradecko-pardubická aglomerace 5 915 364,35
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
2 240 315,34

17968 2 240 315,34
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
38 085 360,65

17969 38 085 360,65
29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
282 060,00

29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 282 060,00
29029 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 250,00

29029 / 10 250,00
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
42 707 679,11

33063 42 707 679,11
34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 425 000,00

34054 Program regenerace MPR a zón - NV 1 425 000,00
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 556 000,00

34070 Kulturní aktivity 1 556 000,00
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

8 000 000,00

34352 Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 8 000 000,00
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
17 125,00

35019 Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 17 125,00
98018 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
54 390,00

98018 Sčítání lidu 54 390,00
98020 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
34 830,00

98020 Sčítání lidu 34 830,00
98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
208 232,25

98348 Volby do Evropského parlamentu 208 232,25

C E L K E M 175 397 051,16

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový
znak

Název Kód územní
jednotky

Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

*****  tato část výkazu nemá data  *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých
nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

0000 4116 037 1 1 043 870,00 1 043 887,84
0000 4116 037 5 5 915 330,00 5 915 364,35
0000 4116 053 5 10 611 200,00 10 611 191,80
0000 4116 103 1 6 293 830,00 6 293 376,85
0000 4116 103 5 36 414 770,00 36 414 302,26
0000 4116 104 1 391 250,00 391 156,08
0000 4116 104 5 3 324 850,00 3 324 826,63
0000 4116 107 1 2 201 990,00 2 201 937,34
0000 4116 107 5 37 433 010,00 37 432 934,77
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 103 630 100,00 103 628 977,92
0000 4216 104 1
0000 4216 104 5
0000 4216 107 1 2 240 280,00 2 240 315,34
0000 4216 107 5 38 085 420,00 38 085 360,65
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
40 325 700,00 40 325 675,99

0000 Bez ODPA 143 955 800,00 143 954 653,91

C E L K E M 143 955 800,00 143 954 653,91
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

2341 5169 053 5 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 611 200,00 10 605 141,80
3111 5331 103 1
3111 5331 103 5
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ
3111 5336 103 1 1 167 850,00 1 167 631,23
3111 5336 103 5 6 616 750,00 6 616 576,77
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
7 784 600,00 7 784 208,00

3111 Mateřské školy 7 784 600,00 7 784 208,00
3113 5336 103 1 3 826 380,00 3 826 219,42
3113 5336 103 5 21 682 120,00 21 681 909,58
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
25 508 500,00 25 508 129,00

3113 Základní školy 25 508 500,00 25 508 129,00
3117 5336 103 1 180 450,00 180 414,61
3117 5336 103 5 1 022 350,00 1 022 349,39
3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 202 800,00 1 202 764,00
3231 5336 103 1 264 170,00 264 163,36
3231 5336 103 5 1 496 930,00 1 496 925,64
3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 761 100,00 1 761 089,00

3231 Základní umělecké školy 1 761 100,00 1 761 089,00
3299 5011 103 1 78 980,00 49 166,32
3299 5011 103 5 544 920,00 278 609,27
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
623 900,00 327 775,59

3299 5021 103 1 244 500,00 244 206,83
3299 5021 103 5 1 384 000,00 1 383 838,68
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 628 500,00 1 628 045,51
3299 5031 103 1 35 400,00 34 147,84
3299 5031 103 5 193 600,00 193 504,32
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 103 1 12 600,00 12 342,19
3299 5032 103 5 70 300,00 69 939,02
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 103 1 7 900,00 7 743,90
3299 5137 103 5 43 900,00 43 882,10
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 103 1 1 700,00 1 585,35
3299 5139 103 5 9 000,00 8 983,65
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 103 1 200,00 150,00
3299 5167 103 5 900,00 850,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 103 1
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3299 5169 103 5
3299 5169 Nákup ostatních služeb
3299 5173 103 1 500,00 328,44
3299 5173 103 5 1 900,00 1 861,18
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 103 1 1 400,00 1 196,20
3299 5175 103 5 7 000,00 6 917,12
3299 5175 Pohoštění 8 400,00 8 113,32
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 2 638 700,00 2 339 252,41
3421 5336 103 1 589 600,00 589 594,95
3421 5336 103 5 3 341 100,00 3 341 038,05
3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
3 930 700,00 3 930 633,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 930 700,00 3 930 633,00
3539 5336 104 1 311 800,00 311 739,20
3539 5336 104 5 2 649 800,00 2 649 783,20
3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
2 961 600,00 2 961 522,40

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 2 961 600,00 2 961 522,40
3636 6119 107 1 122 950,00 122 901,97
3636 6119 107 5 696 450,00 696 444,53
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
819 400,00 819 346,50

3636 Územní rozvoj 819 400,00 819 346,50
3639 5011 037 1 702 570,00 697 988,55
3639 5011 037 5 3 981 730,00 3 955 268,45
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
4 684 300,00 4 653 257,00

3639 5021 037 1 59 000,00 58 777,50
3639 5021 037 5 336 000,00 333 072,50
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 395 000,00 391 850,00
3639 5031 037 1 187 400,00 187 220,90
3639 5031 037 5 1 061 500,00 1 060 918,36
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 248 900,00 1 248 139,26

3639 5032 037 1 62 800,00 67 622,59
3639 5032 037 5 355 300,00 383 194,58
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 418 100,00 450 817,17
3639 5139 037 1 200,00 3 440,48
3639 5139 037 5 700,00 19 496,12
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 22 936,60
3639 5164 037 1 1 500,00 2 913,95
3639 5164 037 5 8 300,00 16 512,55
3639 5164 Nájemné 9 800,00 19 426,50
3639 5166 037 1 69 877,50
3639 5166 037 5 395 972,50
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 465 850,00
3639 5169 037 1 20 700,00 103 247,03
3639 5169 037 5 117 100,00 585 066,47
3639 5169 Nákup ostatních služeb 137 800,00 688 313,50
3639 5173 037 1 5 600,00 5 599,42
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3639 5173 037 5 31 800,00 31 730,00
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 037 1 4 100,00 18 721,85
3639 5175 037 5 22 900,00 106 090,65
3639 5175 Pohoštění 27 000,00 124 812,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 959 200,00 8 102 731,95
3699 5011 104 1 119 150,00 177 436,35
3699 5011 104 5 510 050,00 1 005 472,65
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
629 200,00 1 182 909,00

3699 5031 104 1 28 400,00 43 871,10
3699 5031 104 5 116 700,00 248 602,90
3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
145 100,00 292 474,00

3699 5032 104 1 10 400,00 15 848,70
3699 5032 104 5 41 500,00 89 809,30
3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5167 104 1 1 200,00 1 195,50
3699 5167 104 5 6 800,00 6 774,50
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 104 1 39 000,00 114 431,25
3699 5169 104 5 648 443,75
3699 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 762 875,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 873 200,00 2 351 886,00

C E L K E M 65 051 000,00 67 366 704,06

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Charvát

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Renata Hochmanová tel.: 466 859 441

o skutečnosti: tel.:
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice I 

Střed 



Městský obvod Pardubice I 
Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 10. 12. 2018 rozpočet MO Pardubice I na rok 2019. Celkový 
objem rozpočtu činil Kč 59 043,8 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 3 246,8 tis. V průběhu 
roku byly schváleny celkem 4 změny rozpočtu a finanční vypořádání za rok 2018. Objem rozpočtu po 4. změně 
činil Kč 65 600 tis., z toho rezerva rozpočtu Kč 784,4 tis. 

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2019

V roce 2019 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů: 
• daňové příjmy
• nedaňové příjmy
• přijaté dotace.

Plnění příjmů v roce 2019 lze celkově zhodnotit jako poměrně úspěšné vzhledem k celkovému plnění ve výši 106 
%.   

1.1 Daňové příjmy 
Daňové příjmy byly plněny na 106,8 % (rozpočtované Kč 50 118,2 tis., skutečné Kč 53 519,3 tis.), z toho: 
• podíl na dani z přidané hodnoty

- celkové plnění Kč 41 077,1 tis. oproti rozpočtu Kč 37 818,2 tis. (tj. na 108,6 %)
z toho:
- podíl na státní správě ve výši Kč 14 604,5 tis. (tj. na 107 %)
- podíl na životním prostředí ve výši Kč 25 228,4 tis. (tj. na 107 %)
- podíl na dopravě ve výši Kč 10 022,1 tis. (tj. na 107 %)
- odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 8 363,7 tis. (tj. na 100 %)
- transfer do rozpočtu města na úhradu pověřence GDPR ve výši Kč 72,6 tis. (tj. na 100 %)
- transfer do rozpočtu města – náklady na IT ve výši Kč 60,9 tis. (tj. na 99,8 %)

- transfer do rozpočtu města – podíl obce na nákupu požárního auta ve výši Kč 280,6 (tj. na 99,9 %)
Vyšší procento plnění je způsobeno vyššími daňovými příjmy oproti původnímu předpokladu.

• poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 12 442,2 tis. oproti rozpočtu
Kč 11 800 tis. (tj. na 105,4 %) : z toho

  správní poplatky na 83,2 % (Kč 416,1 tis.) 
    místní poplatky plněny na 101,9 % (Kč 12 026,1 tis.)   

     z toho -  místní poplatek ze psů na 90 % 
  - místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 126,1 % 
 - místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 67,4 % 
 - místní poplatek za TKO na 97,4 %. 

1.2 Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 1 540 tis., plněny byly na 86,9 %, tj. ve výši Kč 1 338,2 tis. 

Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši Kč 426,2 tis., tj. 106,6 % rozpočtované částky. 
Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 190,3 tis. (tj. 95,2 % rozpočtovaného příjmu). 
Další příjmovou položkou činil příjem z vlastní činnosti – z prodeje dřeva a vyfrézovaného asfaltu včetně příjmů 
za přefakturované náklady za poskytnutou stravu pro pracující odsouzené a příjmů z reklam ve Zpravodaji MO 
v celkové výši Kč 137,5 tis. (tj. 65,5 %) 
Významnou příjmovou položku představoval příjem z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 349,1 tis. (tj. 
69,9 %). 
Tradičním příjmem jsou také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 56,1 tis. (93,5 % rozpočtované částky). 
Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 91,3 % rozpočtované částky (tj. na Kč 118,8 tis.). Jedná se 
hlavně o přeplatky za energie z roku 2019. 
Plnění položky „příjmy z úroků“ dosáhla vzhledem k novému cash poolingu u Komerční banky, a. s., hodnoty Kč 60 
tis. (150 % rozpočtované částky). 

1.3 Příjmy kapitálové 
 Příjmy kapitálové byly rozpočtovány ve výši Kč 417 tis. Jednalo se o přijaté dary na investice od firmy GASCO 
s.r.o. ve skutečné výši Kč 416 668,32 (tj. na 99,9 %).   

1.4 Přijaté dotace 
 MO byl v roce 2019 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volby do Evropského Parlamentu, dotace z ESF 
a SR na projekt Zaměstnanost, dotace na projekt Vzdělávání členů JSDH z ESF a SR a dotace z Pardubického 



kraje na nákup zásahových obleků. Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 1 104 tis., tj. 100 % rozpočtované 
částky. 
Dotace byly v r. 2019 plněny takto:  
- dotace na volby do Evropského Parlamentu na 100 % (ve výši Kč 593,8 tis.) 
- dotace z ESF a SR na projekt Zaměstnanost na 100 % (ve výši Kč 78 tis.) 
- dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů JSDH na 100 % (ve výši Kč 405,2 tis.) 
- dotace z Pk na nákup zásahových obleků na 100 % (ve výši Kč 27 tis.).   

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2019

Výdaje byly v roce 2019 vyčerpány na 78 %. V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 51 184,4 
tis. z rozpočtovaných Kč 65 600 tis. 

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně: 
• kapitola 14 - Vnitřní správa – 96,7 %
• kapitola 15 - Životní prostředí – 78,1 %
• kapitola 27 - Doprava – 62,6 %
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 92,8 %
• kapitola 34 - Kultura – 71,7 %.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2019 byly: 
• rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa (Kč 4 689,5 tis.)
• rekonstrukce chodníku ul. Štrossova (Kč 1 906,3 tis.)
• rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby (Kč 229,4 tis.).

3. FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2019 počítal s financováním ve výši Kč 6 406 tis., což představovalo kladné 
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve výši Kč 7 199 tis. a mínusový zálohový příděl z vyplacených 
mzdových výdajů na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva do sociálního fondu ve výši Kč 793 tis. Zálohový 
příděl do sociálního fondu byl v průběhu roku zvýšen na Kč 1 174 tis. Při I. změně rozpočtu a při finančním 
vypořádání za rok 2018 byla zapojení nevyčerpaných prostředků navýšeno o zůstatek bankovních účtů k závěru 
roku 2018 a o zdroje z finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 na hodnotu v celkové výši Kč 
13 594,9 tis. Skutečný zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu činil Kč 681 tis.  

Výsledný konečný zůstatek základních běžných účtů k 31. 12. 2019 činil Kč 18 085,4 tis. 

4. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2019 činil Kč 893,1 tis. a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2019 
celkem Kč 1 286,9 tis. Skutečné zdroje sociálního fondu činily v roce 2019 částku ve výši Kč 794,3 tis. a skutečné 
výdaje částku ve výši Kč 550,7 tis. Výsledný konečný zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2019 činil Kč 243,6 tis.    

5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

K 31.12.2019 evidujeme majetek ve výši: 
• Dlouhodobý hmotný majetek (022) v hodnotě Kč 6.552.563,58
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě Kč 4.830.170,41
• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) v hodnotě Kč 700.292,11
• Dlouhodobý nehmotný majetek (013) v hodnotě Kč 64.736,00
• Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci (901+902) v hodnotě Kč 1.076.306,58

V průběhu roku 2019 nebyl z majetku MO Pardubice I vyřazen žádný majetek.

6. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO PARDUBICE I ZA ROK 2019

 Krajský úřad Pardubického kraje provedl ve dnech 28.11.2019 a 30.04.2020 přezkoumání hospodaření  ve 
smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou 
této zprávy.  



Účetní závěrka MO Pardubice I za rok 2019 bude předložena ke schválení jako součást účetní závěrky 
Statutárního města Pardubice za rok 2019 na jednání ZmP dne 18.06.2020.  

Přílohy: Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 – tabulky 
    Čerpání rezerv a dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2019 
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2019 



Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019
PŘÍJMY (údaje jsou v  Kč)

aktuální rozpočet 
na rok 2019

čerpání ropočtu    
k 31. 12. 2019

1. Příjmy běžné - daňové 50 118 200,00 53 519 333,16
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu 37 818 200,00 41 077 125,00

Podíl na státní správě 13 649 900,00 14 604 465,00
Podíl na životním prostředí 23 579 500,00 25 228 365,00
Podíl na dopravě 9 367 100,00 10 022 100,00
Odvod části poplatku za TKO -8 363 700,00 -8 363 700,00
Transfer do rozpočtu města - náklady na pověřence GDPR -72 600,00 -72 600,00
Transfer do rozpočtu města - náklady na IT -61 000,00 -60 910,00
Transfer do rozpočtu města - podíl obce na nákupu pož.auta -281 000,00 -280 595,00
Poplatky a daně z vybraných činností 12 300 000,00 12 442 208,16
Správní poplatky 500 000,00 416 140,00

Poplatek za povolení k umístění herního prostoru 50 000,00 34 000,00
Ostatní správní poplatky 450 000,00 382 140,00
Místní poplatky 11 800 000,00 12 026 068,16

Poplatek ze psů 500 000,00 451 794,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 150 000,00 2 710 213,66
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 101 037,00
Poplatek za TKO 9 000 000,00 8 763 023,50
Odvod z loterií a jiných podobných her 0,00 0,00

2. Příjmy běžné - nedaňové 1 540 000,00 1 338 206,79
Ostaní příjmy z vlastní činnosti 210 000,00 137 540,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby 500 000,00 349 106,00

Přijaté sankční platby a pokuty 200 000,00 190 340,42
Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130 000,00 118 806,00
Příjmy na parku Na Špici 60 000,00 56 110,00
Příjmy z reklamních zařízení 400 000,00 426 208,66
Příjmy z úroků 40 000,00 59 985,11
Ostatní nedaňové příjmy 0,00 110,60

Předpokládaná dotace na volby do Evropského Parlamentu 0,00 0,00
3. Příjmy kapitálové 417 000,00 416 668,32

Přijaté dary na investice 417 000,00 416 668,32

4. Přijaté dotace 1 104 000,00 1 103 968,79
Dotace ze SR na volby do Evropského Parlamentu 593 800,00 593 806,09
Dotace ze SR a Pk na nákup automobilu pro JSDH 0,00 0,00
Dotace z Pk na nákup zásahových obleků 27 000,00 27 000,00
Dotace z ESF a SR na projekt Zaměstnanost 78 000,00 78 000,00
Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH 405 200,00 405 162,70

CELKEM PŘÍJMY 53 179 200,00 56 378 177,06

FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)
Zapojení prostředků z roku 2018 13 395 850,16 13 395 850,16

Čerpání náhrad. plnění - Bohemia sen a ost. subjekty 199 000,00 199 000,00

Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu -1 174 011,51 -681 011,51

ZBÚ 0,00 -18 107 604,08

CELKEM FINANCOVÁNÍ 12 420 838,65 -5 193 765,43

CELKEM ZDROJE 65 600 038,65 51 184 411,63



VÝDAJE (údaje jsou v  Kč)
aktuální rozpočet 

na rok 2019
čerpání rozpočtu        

k 31. 12. 2019

14. Vnitřní správa 18 578 810,00 17 960 482,22

Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 8 098 000,00 7 997 946,00

Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci 1 650 000,00 1 629 223,00

Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.) 25 000,00 0,00

Ostatní osobní výdaje 575 000,00 535 437,00

Povinné sociální pojištění 2 464 000,00 2 385 244,75

Veřejné zdravotní pojištění 952 000,00 924 034,00

Ostatní povinné pojistné 55 000,00 53 916,47

Cestovné 30 000,00 22 620,00

Pohoštění 100 000,00 97 474,02

Provoz ÚMO I 3 000 000,00 2 918 981,09

PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 90 000,00 16 335,00

Zpravodaj ÚMO I 300 000,00 224 297,80

Provoz JSDH 146 000,00 65 867,00

Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč.spoluúčasti) 500 000,00 495 300,00

Nákup dopravního automobilu pro JSDH (dotace ze SR a Pk) 0,00 0,00

Nákup dopravního automobilu pro JSDH (podíl obce) 0,00 0,00

Náklady na volby do Evropského Parlamentu 593 810,00 593 806,09

15. Životní prostředí 27 332 415,00 21 340 803,87

15.1 - Životní prostředí - neinvestiční 26 582 415,00 21 340 803,87

Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup. 1 950 000,00 1 917 674,00

Povinné sociální pojištění - pracovní skupina 491 000,00 477 879,47

Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina 177 000,00 172 622,00

Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice 1 780 000,00 1 735 412,00

Povinné sociální pojištění - zahradnice 450 000,00 434 008,86

Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice 162 000,00 156 790,00

Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ 1 539 000,00 1 521 865,53

Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby 1 505 000,00 52 853,00

Péče o zeleň a o stromy 5 310 000,00 3 652 257,56

 - seče trávy 2 220 000,00 1 968 187,18

 - údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů 1 050 000,00 932 503,75

 - péče o zeleň - větší sadové úpravy 600 000,00 191 331,00

 - péče o zeleň - operativní údržba 50 000,00 0,00

 - péče o stromy - základní údržba 550 000,00 148 617,63

 - péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů 90 000,00 45 375,00

 - péče o stromy - frézování pařezů 100 000,00 0,00

 - péče o stromy - zásahy na vybraných stromech 650 000,00 366 243,00

Údržba Třídy Míru 671 000,00 454 413,01

Údržba Tyršovy sady 5 100 000,00 5 059 842,48

Údržba parku Na Špici 1 450 000,00 1 296 768,46

Údržba prostoru Přednádraží 450 000,00 419 869,46

Provedení inventarizace stromů 210 000,00 183 799,00

Odpady 3 608 000,00 2 415 629,60

Zahradní mobiliář a herní prvky 720 000,00 706 800,26

Fontány ve městě - provoz 550 000,00 415 728,66

Náhradní výsadby (plnění Bohemia sen + ost. subjekty) 199 415,00 91 645,00

Změna zdroje vody u závlah u nádraží 140 000,00 69 383,82

Údržba zavlažovacích systémů 120 000,00 105 561,70

15.1 - Životní prostředí - investiční 750 000,00 0,00

Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici 750 000,00 0,00

27. Doprava 18 120 000,00 11 336 176,04



VÝDAJE (údaje jsou v  Kč)
aktuální rozpočet 

na rok 2019
čerpání rozpočtu        

k 31. 12. 2019

27.1 - Doprava neinvestiční 5 000 000,00 4 259 792,62

Opravy a udržování komunikací 5 000 000,00 4 259 792,62

27.2 - Doprava investiční 13 120 000,00 7 076 383,42

Projektové dokumentace 750 000,00 251 237,00

Přeložka VO v ul. U Kamenné vily 100 000,00 0,00

Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova 2 250 000,00 1 906 286,40

Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby 235 000,00 229 370,02

Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et. 4 700 000,00 4 689 490,00

Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa 5 085 000,00 0,00

33. Školství, mládež, tělovýchova 172 400,00 159 950,00

Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 172 400,00 159 950,00

34. Kultura 539 400,00 386 999,50

Akce pořádané MO I 140 000,00 137 546,00

Náklady při významných výročích 6 400,00 4 460,00

Životní jubilea 133 000,00 111 815,50

Dotace a dary na kulturní akce 165 000,00 45 000,00

Dotace Východočeskému divadlu Pardubice 40 000,00 40 000,00

Dotace Komorní filharmonii Pardubice 40 000,00 40 000,00

Vánoční výzdoba 15 000,00 8 178,00

Rezervy 857 013,65 0,00

Rezerva rady 10 600,00 0,00

Rezerva starostky 5 000,00 0,00

Rezerva místostarosty 7 000,00 0,00

Rezerva rozpočtu 784 413,65 0,00

Rezerva na krizové situace 50 000,00 0,00

CELKEM VÝDAJE 65 600 038,65 51 184 411,63



ZDROJE Skutečnost  k 31. 12. 2019
Skutečný zůstatek k 31.12.2018 112 758,25
Zálohový příděl v roce 2019 681 011,51
Úroky z účtu 524,70
Zdroje celkem: 794 294,46

VÝDAJE Skutečnost  k 31. 12. 2019
Příspěvek na reprezentaci 131 000,00
Příspěvek na stravování 315 612,00
Dary při významných životních situacích 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 41 000,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 0,00
Kulturní a sportovní akce 61 500,00
Poplatky z účtu 1 608,20
Výdaje celkem: 550 720,20

Zdroje - výdaje = 243 574,26

Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu k 31. 12. 2019
Údaje jsou v Kč
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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
odbor ekonomický 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

Závěrečný účet hospodaření  
Městského obvodu Pardubice II 

za rok 2019 

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II 
za rok 2019 

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2019 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva 
městského obvodu dne 12. 12. 2018 usnesením č. 13. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2019 
a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2018) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje 
byly rozpočtovány ve výši 54 354,3 tis. Kč, stejně jako výdaje.  
V průběhu roku 2019 bylo projednáno a schváleno šest rozpočtových opatření z důvodu: 

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb 
- zařazení transferů do rozpočtu města (na realizaci investičních akcí, vypořádání nákladů na 

energie a na GDPR) 
- zařazení dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (EP) 
- zařazení prostředků obdržených na organizaci Staročeské pouti (fin. dary, příjmy za reklamy) 
- zařazení poskytovaných dotací a peněžitých darů 
- finančního vypořádání s městem 
- financování investičních akcí 

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji. 
Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem, v případě schválení radou bylo 
zastupitelstvo o provedeném rozpočtovém opatření informováno. 

Příjmová část rozpočtu 
Příjmová část rozpočtu byla naplňována jak vlastními příjmy, tak převodem podílů na sdílených daních 
z rozpočtu města. Celkové příjmy dosáhly výše 36 782,2 tis. Kč, což je o 15 229,1 tis. Kč více, než bylo 
očekáváno. K tomu přispělo vyšší plnění u všech příjmových položek. 

Daňové příjmy byly oproti očekávání ve skutečnosti vyšší o 15 170,6 tis. Kč, což je dáno zejména 
nepřevedením podílu městského obvodu na akci RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů do rozpočtu 
města a dále je to dáno samozřejmě také vyšším naplněním daňových příjmů v rámci celého města (podíl 
na sdílených daních). Ve vyšší míře byl uskutečněn i výběr správních a místních poplatků. V případě 
správních poplatků se jedná o poplatky za vidimaci a legalizaci (tj. ověřování listin a podpisů), za využití 
služeb Czech POINT, o poplatky za vydání rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, dále 
o poplatky související s provozem výherních automatů apod.

Rovněž nedaňové příjmy byly naplněny více, než bylo předpokládáno rozpočtem, a to o 58,5 tis. Kč. Podíl 
na tomto vyšším naplnění měl vyšší výběr sankčních plateb a ostatních příjmů, včetně příjmů z úroků, 
vyšší byly také příjmy knihovny. Položka ostatní příjmy zahrnuje příjmy z poskytování služeb (tj. pořizování 
fotokopií pro účely vidimace a legalizace), příjmy ze ztrát a nálezů a příjmy z prodeje majetku. V případě 
prodávaného majetku se jednalo o prodej dřeva (prodej dřeva provádí městský obvod na základě statutu, 
příloha č. 1, bod 3, písm. m); dřevní hmota byla vždy oceněna odbornou firmou a za takto stanovené ceny 
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prodána) a dále o prodej dlouhodobého drobného hmotného majetku. Jednalo se o majetek, který už byl 
pro potřeby úřadu nevyhovující nebo přebytečný (v roce 2019 se jednalo o jeden mobilní telefon); další 
majetek, jako např. nevyhovující regály ze spisovny, nefunkční výpočetní technika apod., byl zlikvidován, 
příp. darován (nevyhovující nábytek). Z dlouhodobého majetku byla v loňském roce vyřazena  
a zlikvidována ústředna Panasonic, která přestala splňovat technické parametry pro potřeby úřadu, 
(z tohoto důvodu došlo také k přechodu pod telefonní ústřednu magistrátu) a ze stejných důvodů byl 
zlikvidován server. 
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) byly do rozpočtu zařazeny ve výši obdržených příjmů, 
proto je plnění stejné jako rozpočet. 
 
U dotace přijaté na zabezpečení voleb do EP je plnění rovněž stejné jako rozpočet, prostředky se zapojují 
do rozpočtu podle výše, kterou má obvod obdržet. Poprvé za dobu zajišťování voleb obdržel městský 
obvod dotaci rovnou ve výši vynaložených výdajů a do finančního vypořádání tak nebude vstupovat žádný 
rozdíl. 
 
Výdajová část rozpočtu 
Výdaje byly v roce 2019 uskutečněny ve výši 34 914,1 tis. Kč, tedy o 12 094,6 tis. Kč méně oproti 
rozpočtovaným výdajům. Z toho cca 4 500,0 tis. Kč je dáno nerealizováním investiční akce Přechody 
Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová a nezpracováním, příp. neuhrazením několika projektových 
dokumentací (vše vysvětleno níže). Zbývající rozdíl vznikl nedočerpáním jednotlivých položek rozpočtu.  
 
Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu, z kapitoly byly 
hrazeny i výdaje na zabezpečení již výše zmiňovaných voleb do EP. Žádná z položek nebyla vyčerpána 
v plné výši, kapitola vnitřní správy tak nebyla dočerpána o 1 019,2 tis. Kč. 
 
Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, 
trávníků, zálivka, zahradnické práce apod.) a na investice (rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov, hřiště 
Nová a hřiště Prodloužená, míčová zábrana v ul. Sedláčkova a další drobné investice). Dvě z původně 
plánovaných investičních akcí se realizovat nepodařilo – kontejnerové stání J. Tomana se nepodařilo 
realizovat z časových důvodů na straně dodavatele, u sluneční pláže je zadána studie a proběhlo několik 
kol jednání s Povodím Labe (vlastník pozemku) na různých úrovních. Studie dosud nebyla dokončena. Obě 
akce byly proto přesunuty do letošního rozpočtu. 
Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související se zabezpečením činnosti střediska 
úklidových prací, které je organizační složkou městského obvodu.  
Rovněž v této kapitole žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši a čerpání kapitoly životní prostředí 
tak bylo oproti rozpočtu nižší o 2 207,9 tis. Kč. 
 
Prostředky kapitoly doprava vykazují zůstatek 5 812,0 tis. Kč. Naplánovány byly výdaje na investice ve výši 
8 155,0 tis. Kč, realizovány však byly pouze ve výši 2 487,1 tis. Kč. K plánované částce je potřeba přičíst 
ještě částku ve výši 12 300,0 tis. Kč určenou na akci RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů, která měla 
být převedena formou transferu přes podíl na sdílených daních do rozpočtu města. Akci ale vzhledem 
k jejímu pozdnímu zahájení nebylo možné v loňském roce dokončit, financování tak bylo přesunuto do 
roku 2020 (a částka profinancovaná městem v loňském roce je součástí finančního vypořádání s městem 
za minulý rok). 
Položka PD (projektové dokumentace) na akce ITI byla v podstatě rezervou na PD, které by se daly využít 
na dotace ITI a v loňském roce nebyly tyto prostředky využity. 
PD K. Šípka nebyla v loňském roce dokončena, prostředky tak byly přesunuty do letošního rozpočtu a již 
vyčerpány. 
PD Sever – centrum bude vycházet ze studie, kterou zadával odbor hlavního architekta magistrátu. Její 
zpracování se však protáhlo, následně probíhalo ještě připomínkové řízení a čerpání prostředků  
v loňském roce tak nebylo reálné. 
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Akce Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová byla přesunuta do rozpočtu roku 2020. PD byla 
zpracována v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou 
vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). 
Jelikož město hodlá zastávku opravovat v roce 2020, naše navazující akce tomu byla přizpůsobena. 
V případě uskutečněných investičních akcí, příp. zhotovených PD, bylo při jejich realizaci ušetřeno, proto 
nejsou vyčerpány v plné výši dle rozpočtu. 
Další významnou položkou kapitoly byly prostředky na opravy a udržování komunikací, tato položka byla 
čerpána v souladu s předpokládaným objemem finančních prostředků.  
 
Výdaje v části dotace a dary byly čerpány na poskytnutí dotací a peněžitých darů. Všechny dotace byly 
před poskytnutím řádně projednány a schváleny a dle předložených vyúčtování byly všechny použity 
v souladu s uzavřenými smlouvami. V jednom případě byla dotace vrácena zpět na účet městského 
obvodu, příjemce včas oznámil, že akci uskutečnit nemůže a finanční prostředky vrátil dle smlouvy. Jedna 
z dotací byla vyúčtována až v letošním roce, ale také v tomto případě bylo vše v souladu s podmínkami 
pro poskytování dotací a s uzavřenou smlouvou. Přehled všech poskytnutých dotací je uveden v tabulce 
čerpání rozpočtu k 31.12.2019, která je součástí materiálů závěrečného účtu hospodaření. 
Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá výši nevyčerpané rezervy na dotace  
a nevyčerpané položce dary obyvatelstvu a organizacím, tj. výši 25,3 tis. Kč. 
 
Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny, další organizační složky městského 
obvodu. Výdaje na její činnost byly o 159,2 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Uspořeno bylo např. při 
pořízení zahradního nábytku na terasu knihovny, zcela nevyčerpána zůstala i položka na opravy a údržbu.  
Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních 
koncertů na Pergole, vánoční akce, masopustu, tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje, nákup darů  
a květin k životním jubileím občanů městského obvodu a další akce pořádané městským obvodem. 
Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 607,3 tis. Kč. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady městského 
obvodu, starosty, místostarosty a rezerva rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků  
z roku 2019. Souhrnná výše finančních prostředků k 31. 12. 2019 na základních běžných účtech  
a v hotovosti činila 27 344,8 tis. Kč. 

 
Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2019 
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2019 byl rovněž schválen na zasedání zastupitelstva městského 
obvodu dne 12. 12. 2018, a to ve výši 546,0 tis. Kč. Z šesti rozpočtových změn se sociálního fondu týkala 
pouze jedna, kdy byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků 
z roku 2018 a o tuto částku byla navýšena rezerva fondu. 
Příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně 
ze skutečně vyplácených platů, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 5 % z celkových 
finančních prostředků na platy a odměny.  
Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu tak vykázal k 31. 12. 2019 
zůstatek ve výši 113,7 tis. Kč.  
 
 
Příjmová část rozpočtu městského obvodu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly 
vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní 
předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření 
v roce 2019 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva,  
v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování 
úkolů státní správy, tak samosprávy. 
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Informace o hospodaření zřízených organizačních složek 
 

 

Hospodaření Knihovny městského obvodu  
 Pardubice II za rok 2019 

 
 

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1.1.2007 jako 
organizační složka. Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci, z toho je jeden vedoucí (na přepočtený 
počet se jedná o 1,75 zaměstnance). 
 
Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy 
prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu, žádná úprava rozpočtu během roku nebyla potřeba. 
 
Příjmy knihovny z poskytovaných služeb činily v loňském roce 69,6 tis. Kč, tj. o 19,6 tis. Kč více, než bylo 
předpokládáno. 
 
Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 977,8 tis. Kč, což je o 159,2 tis. Kč méně oproti 
plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl jako vždy nákup knih – v roce 2019 
byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 150,0 tis. Kč. 

 

 

Hospodaření Střediska úklidových prací  
městského obvodu Pardubice II za rok 2019 

 

 
Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu 
zřízeno rovněž jako organizační složka, a to k 1.1.2010. Ve středisku bylo vloni zařazeno osm zaměstnanců 
vč. vedoucího. Stejně jako rozpočet knihovny, je i rozpočet střediska součástí rozpočtu městského 
obvodu, jeho hodnocení tedy probíhalo rovněž měsíčně, a ani v této organizační složce nebylo v loňském 
roce zapotřebí rozpočet upravovat. 
 
Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2019 výše 2 457,0 tis. Kč, což je o 408 tis. Kč méně, 
než bylo rozpočtováno. Poměrně vysoký rozdíl je dán zejména nemocností zaměstnanců, příp. dočasným 
neobsazením všech míst, a s tím také souvisejícím čerpáním i dalších položek (např. stravenky apod.). 
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Vypořádání finančních vztahů za rok 2019 
 
 
 

Vypořádání finančních vztahů mezi městem a městským obvodem 
 

 
 

Finanční vypořádání Výše v Kč 

Vypořádání z úrovně města 361 158,66 

- podíl na nájemném z pozemků za rok 2019 271 400,66 

- plnění pojišťovny za škodní události 89 758,00 

Vypořádání z úrovně obvodu 2 787 920,46 

- vyúčtování nákladů na energie v budově knihovny  92 792,00 

- vyúčtování nákladů na energie v budově střediska úklid. prací 16 786,26 

- vyúčtování nákladů na energie v budově úřadu 143 904,00 

- RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů za rok 2019 2 529 438,20 

- finanční vypořádání za dozor hasičů  5 000,00 

Rozdíl vzájemného vypořádání 2 426 761,80  

 
 
 
Rozdíl vzájemného vypořádání   

− částka doplatku bude odečtena od skutečného zůstatku finančních prostředků městského obvodu 

k 31. 12. 2019 
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Přehled o stavu pohledávek k 31. 12. 2019 
vzniklých ze zabezpečovaných činností  

 
 
Při vymáhání pohledávek postupuje městský obvod různými způsoby. Pokud je to možné, kontaktuje 
dlužníka telefonicky nebo e-mailem (např. u dluhu za užívání veřejného prostranství), většinou je však 
dlužníkům zasílána poštovní poukázka s informací o dluhu a možnostech úhrady. Pokud ani přesto není 
dluh uhrazen a jedná se o dluh na místním poplatku, přistoupí úřad k vyměření tohoto poplatku 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Následně, pokud dluh stále trvá, je 
žádáno o součinnost na zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení (česká, vojenská, vězeňská, 
ministerstva vnitra) a banky za účelem zjištění zaměstnavatele dlužníka či jeho bankovního účtu. Pokud 
je některý z těchto údajů zjištěn, je zahájeno exekuční řízení a vystaven exekuční příkaz. 
 
Průběžně je také kontrolován insolvenční rejstřík a pokud je zjištěno, že dlužník má zažádáno o insolvenci, 
je podána přihláška do insolvenčního řízení. 
 
V případě dluhu vzniklého z přestupkového řízení je vynecháno vyměření (to nahrazuje rozhodnutí  
o uložení dané sankce) a jinak je postupováno obdobně. 
 
 

 Pohledávky z přestupkového řízení 
 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 1 487 463,15 nedoplatky 1 487 463,15 

přeplatky 0,00 

k 31.12.2018 1 177 314,15 nedoplatky 1 178 314,15 

  přeplatky 1 000,00 

 

V roce 2019 byly úsekem přestupků předány ekonomickému odboru k vymáhání pohledávky v celkové 
hodnotě 405,3 tis. Kč. Celkově úřad k 31.12.2019 evidoval 231 dlužníků, k předchozímu roku to bylo 219 
dlužníků. Z celkového objemu uložených sankcí bylo v loňském roce uhrazeno 203,0 tis. Kč, a to včetně 
příjmů z blokových pokut, které jsou splatné na místě.  
Tento druh pohledávek je velmi obtížně vymahatelný. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití, 
proti majetku a proti veřejnému pořádku. Převážně jde o dlužníky, kterým se nedaří doručovat 
písemnosti. Ani při opakovaných dotazech na banky, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 
nebývá zjišťování potřebných informací nutných k vymáhání příliš úspěšné. I přesto je v částce 
pohledávek je zahrnuto 37,6 tis. Kč exekučních nákladů. 
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  
(zábor veřejného prostranství) 

 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 111 959,76 nedoplatky 111 961,76 

přeplatky 2,00 

k 31.12.2018 82 390,98 nedoplatky 106 414,98 

přeplatky 24 024,00 
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Jedná se o sedm dlužníků. Jeden již zaplatil, jeden je v insolvenčním řízení, s jedním je vedeno exekuční 
řízení a s jedním bude exekuční řízení zahájeno. Zbývající tři mají poplatek buď již platebním výměrem 
vyměřen nebo v nejbližší době vyměřen bude, poté budou činěny dotazy na banky a zaměstnavatele. 
K 31.12.2019 činil celkový počet poplatníků tohoto druhu poplatku 389, k předchozímu roku to bylo 365. 
V případě přeplatku se jedná o chybně uhrazenou částku poplatku, kdy bylo omylem uhrazeno o 2,00 Kč 
více (přeplatky v předchozím roce vznikly z důvodu, že poplatníci uhradili poplatek, ale nepodali ohlášení 
užívání veřejného prostranství; toto se během roku srovnalo).  
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  
(reklama) 

 

Stav pohledávek Výše v Kč 

k 31.12.2019 4 620,00 

k 31.12.2018 4 620,00 

 

Jedná se o dva dlužníky, s jedním bude zahájeno exekuční řízení a druhému byl poplatek vyměřen 
platebním výměrem. Následovat budou dotazy na zaměstnavatele a banky.  
Celkový počet poplatníků k 31.12.2019 byl 26, k předchozímu roku to bylo 27. 
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků za odpady 
 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 2 175 997,08 nedoplatky 2 604 893,29 

přeplatky 428 896,21 

k 31.12.2018 2 270 517,46 nedoplatky 2 688 482,46 

přeplatky 417 965,00 

 

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo 
uhrazeno 80 %. K 31.12.2019 bylo evidováno 1 761 dlužníků, k 31.12.2018 to bylo 1 847 dlužníků. Celkový 
počet poplatníků činil 20 501, k předchozímu roku 20 693.  
Součástí celkové částky pohledávek je také 120,5 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních 
nákladech. 
V případě přeplatků se jedná o poplatníky, kterým poplatková povinnost v průběhu roku z nějakého 
důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno, dále o poplatníky, kterým vznikl přeplatek např. 
tím, že uhradili platbu za více osob pod jedním variabilním symbolem a nesdělili, komu se mají platby 
připsat apod. Přeplatek je možné vrátit pouze na žádost poplatníka, a to nejdéle do 6 let od jeho vzniku. 
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků ze psů 
 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 95 603,03 nedoplatky 113 631,03 

přeplatky 18 028,00 

k 31.12.2018 135 135,60 nedoplatky 153 297,60 

přeplatky 18 162,00 
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Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo 
v loňském roce uhrazeno 86 %. Celkový počet poplatníků k 31.12.2019 činil 1 026, dlužníků bylo 89  
(k 31.12.2018 to bylo 91 dlužníků a 1059 poplatníků). Z uvedeného počtu dlužníků je ale cca 50 takových, 
kteří nestihli včas uhradit poplatek za poslední čtvrtletí a nyní již mají doplaceno, nebo těch, kteří sice 
platí pravidelně, ale nesprávné částky a při každé následující platbě se původní nedoplatek uhradí  
a vznikne nedoplatek nový. K vymáhání tak zbývá cca 40 dlužníků. 
O přeplatcích platí obdobně to, co je uvedeno výše u poplatku za odpady, tedy že poplatková povinnost 
z nějakého důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno. 
 
 

 Pohledávky v podrozvahové evidenci 
 

Stav pohledávek Druh pohledávky Výše v Kč 

k 31.12.2019 na místním poplatku za TKO 180 297,61 

na pokutě uložené RMO 50 000,00 

z přestupků 77 500,00 

na místním poplatku ze psů 34,00 

Celkem 307 831,61 

k 31.12.2018 na místním poplatku za TKO 194 291,00 

na pokutě uložené RMO 50 000,00 

z přestupků 28 700,00 

Celkem 272 991,00 

 
Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši 
pohledávky nebo o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod. Pokud 
úřad zjistí, že pohledávka by mohla být uhrazena, je z podrozvahy vyjmuta a navedena zpět do 
pohledávek. 
V případě pohledávek na místním poplatku za TKO jsou v tomto objemu zahrnuty také pohledávky za 
nezletilými, kdy na základě nálezu ústavního soudu přestaly být tyto pohledávky vymahatelné. Nicméně 
při jejich vyměření bylo postupováno správně, v souladu se všemi tehdy platnými právními předpisy,  
a proto byly odepsány na podrozvahu, kde budou evidovány do doby, než uplyne lhůta pro jejich 
vymáhání. 
 
Jmenovité seznamy jednotlivých dlužníků spolu se všemi doklady jsou založeny na jednotlivých 

pracovištích, kde se příslušné agendy zpracovávají. Jako příloha tohoto přehledu nejsou předkládány 

z důvodu ochrany osobních údajů a z povinnosti zachovávat mlčenlivost, jak ukládají příslušné právní 

předpisy. 
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
 

Ve dnech 26.11.2019 a 23.4.2020 bylo finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje 
provedeno přezkoumání hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019.  
Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je tentokrát pouze jedna, a to souhrnná za celé město. Na základě 
nového výkladu ministerstva financí nemají městské obvody povinnost nechat si přezkoumat své 
hospodaření podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, tuto povinnost má jen statutární město jako celek. Nicméně, jak je výše uvedeno, 
přezkoumání na městském obvodě proběhlo. V rámci celého města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zpráva je zveřejněna samostatně, jako příloha závěrečného účtu. 
 
 

 
 

V Pardubicích dne 19. 5. 2020 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 9 796,3 24 712,9

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (37 419,1) (40 035,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 892,0) (-6 892,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 216,8) (-8 216,8)

(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP) (-12 300,0) -

(náklady na GDPR - transfer na MmP) (-72,6) (-72,6)

(vyúčtování služeb - energií - za r. 2018 v budově úřadu - transfer na MmP) (-141,4) (-141,4)

Správní poplatky 150,0 175,7

Místní poplatky 10 315,0 10 543,3

 - poplatky ze psů 555,0 574,4

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 400,0 1 527,1

 - poplatek za odpady 8 360,0 8 441,8

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 85,0 92,6

Přijaté sankční platby 180,0 203,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 307,0

Příjmy ostatní 58,0 59,3

Příjmy knihovna 50,0 69,6

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 158,4 158,4

DOTACE

Přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do EP 460,4 460,4

PŘÍJMY CELKEM                                                                  21 553,1 36 782,2

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 + fin. vypoř. s městem za 2018 25 941,6 -1 449,8

CELKEM 47 494,7 35 332,4

SOCIÁLNÍ FOND -486,0 -418,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 47 008,7 34 914,1

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II

k 31.12.2019

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Čerpání rozpočtu 

k 31.12.2019
Aktuální rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 566,4 12 547,2

Platy zaměstnanců 6 500,0 6 349,6

Odměny – členové zastupitelstva 1 650,0 1 459,7

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 3,9

Dohody a odměny členů komisí a výborů 30,0 3,6

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 786,0 2 611,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 235,0 146,7

Dlouhodobý majetek 370,0 324,1

Energie a PHM 120,0 89,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 305,6

Školení, vzdělávání 130,0 99,2

Poradenství, konzultace, studie 47,4 16,2

Ostatní služby 593,0 522,7

 -  příspěvek na stravování (143,0) (129,3)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (450,0) (393,4)

Opravy a udržování ÚMO 200,0 111,2

Cestovné 35,0 19,9

Pohoštění 30,0 19,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 5,4

Zabezpečení voleb do EP 465,0 460,4

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 425,0 13 217,1

Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) 25,0 9,2

Energie (voda, el. energie) 55,0 47,5

Poradenství, konzultace, studie       70,0 63,9

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 4,0

Péče o zeleň 6 300,0 5 885,3

- zeleň (3 700,0) (3 334,4)

- seč trávníků (2 600,0) (2 550,9)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 627,1

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 550,0 1 361,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 750,0 1 762,1

- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov (700,0) (603,4)

- rekonstrukce hřiště Nová (500,0) (470,3)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0) -

- rekonstrukce hřiště Prodloužená 231-4 (300,0) (284,5)

- míčová zábrana Sedláčkova (150,0) (149,0)

- sluneční pláž (500,0) -

- drobné investice (300,0) (254,9)

Středisko úklidových prací 2 865,0 2 457,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 528,0 2 196,8

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 190,0 153,1

  - energie (voda, el. energie) 30,0 24,3

  - ostatní služby 97,0 67,1
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    - příspěvek na stravování (67,0) (57,2)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (9,9)

  - opravy a udržování 20,0 15,7

27  DOPRAVA 12 765,0 6 953,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 24,2

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 440,7

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 1,0

Investice - doprava 8 155,0 2 487,1

- Gagarinova - PD (50,0) (48,4)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD (145,0) (121,9)

- PD na akce ITI (200,0) -

- K. Šípka - PD (65,0) -

- Sever - centrum - PD (600,0) -

- Brožíkova - 1. etapa vč. PD (3 300,0) (2 296,2)

- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová (3 600,0) -

- investice ostatní vč. PD (195,0) (20,6)

33 DOTACE A DARY 357,0 331,7

Rezerva na dotace 23,3 -

- dotace H. Machové - The International Festival Jazz Dance Open 2019 7,0 7,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu 9,2 9,2

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže 26,0 26,0

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaje 32,4 32,4

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění 4,0 4,0

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče 15,4 15,4

- dotace MIREA denní stacionář - hudební aktivity a muzikoterapie 10,4 10,4

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů a soutěže 23,6 23,6

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů 7,4 7,4

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,4 8,4

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče 8,6 8,6

- dotace SK lyžařů Pardubice -činnost, lyžařské permanentky 10,4 10,4

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů 6,0 6,0

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu 5,2 5,2

- dotace SK Lvíček Pardubice - činnost, příměstské kempy 33,6 33,6

- dotace HEWER - nájemné, školení, supervize… 9,2 9,2

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a rodiče 12,5 12,5

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti a rodiče 8,9 8,9

- dotace R. Šillerovi - Pardubický bluesový festival/Blues pro Špágra 9,8 9,8

- dotace Klasické hudbě mladým - vánoční koncert 8,7 8,7

Dary obyvatelstvu a organizacím 77,0 75,0

34 KULTURA 2 472,4 1 865,1

Knihovna 1 137,0 977,8

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 715,0 667,5

- knihy 150,0 150,0
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- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 100,0 51,4

- ostatní služby 122,0 92,4

   - příspěvek na stravování (17,0) (15,9)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (105,0) (76,5)

- opravy a údržba 30,0 -

- akce knihovny 20,0 16,5

Koncerty na Pergole 70,0 46,8

Staročeská pouť 508,4 422,6

Vánoční akce 300,0 134,0

Masopust 25,0 18,1

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 2,7

Jarní koncert v Arše 7,0 5,2

Polabinské čarodějnice 25,0 13,7

Den dětí 50,0 34,5

Drakiáda 10,0 6,5

Řemenové motocykly 10,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 127,1

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 74,2

Besedy s občany 5,0 1,9

Rezerva na akce obvodu 50,0 -

REZERVY                                                                      2 422,9 0,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -

Rezerva starosty 13,0 -

Rezerva místostarosty 10,0 -

Rezerva rozpočtu 2 359,9 -

VÝDAJE   CELKEM 47 008,7 34 914,1
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet
Čerpání rozpočtu 

k 31.12.2019

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 486,0 464,9

Zůstatek účtu k 31.12.2018 67,1 67,1

PŘÍJMY CELKEM 553,1 532,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 207,9

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 129,5

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 64,5

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 25,0 15,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 1,4

Rezerva fondu 93,1 -

VÝDAJE CELKEM 553,1 418,3

Zůstatek - 113,7

CELKEM 553,1 532,0

k 31.12.2019

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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Městský obvod Pardubice III 

Studánka

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 



Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 
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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

Číslo jednací: UmoP3/OEVV/1693/2020/Šo 
Evidenční číslo: 2010/2020 

Závěrečný účet 
Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

I. Rozbor hospodaření rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

Rozpočet městského obvodu na rok 2019 byl projednán a schválen na 2. řádném jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III dne 17. 12. 2018 usnesením č. Z/32/2018. Při zpracování rozpočtu 
městského obvodu pro rok 2019 se vycházelo z rozpočtového výhledu městského obvodu do roku 
2022 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimálně dva roky po roce, na který 
je sestavován rozpočet. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako vyrovnané, a to ve výši 
40.105 tis. Kč. Do 31. 12. 2019 byly projednány a schváleny celkem čtyři rozpočtové změny, které 
obsahovaly celkem 5 rozpočtových opatření. 

První rozpočtovou změnou byly navýšeny zdroje rozpočtu vlivem zapojení finančních prostředků 
předchozího roku o částku 6.150 tis. Kč. Finančními prostředky byly pokryty připravené investiční akce 
„Zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka“ ve výši 1.300 tis Kč, „Stavební úpravy v ulici Bezdíčkova 
1502-1503 a Na Drážce 1499-1501“ ve výši 1.100 tis. Kč a „Kontejnerová stanoviště 
E. Košťála 957-958“ ve výši 350 tis. Kč. Dále o částku 3.000 tis Kč byla navýšena položka „oprava 
a údržba komunikací“ a zbylá částka ve výši 400 tis. Kč byla přesunuta do „rezervy rozpočtu“. Druhá 
rozpočtová změna byla ovlivněna finančním vypořádáním se Statutárním městem Pardubice, které 
představovalo částku 124 tis. Kč, dále byl z příjmů odečten jednorázový transfer ve výši 68 tis. Kč. 
Zapojeny byly prostředky rezervy rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč, o tuto částku byla navýšena položka 
„oprava a údržba komunikací“. Navýšena byla také položka „kulturní akce MO Pardubice III“ ve výši 
50 tis. Kč a položka „ostatní výdaje do životního prostředí“ ve výši 6 tis. Kč. Třetí rozpočtovou změnou 
byly v kapitole „Životní prostředí a doprava“ některé běžné výdaje sníženy a investiční akce staženy, 
byla zapojena i rezerva rozpočtu a těmito prostředky pak pokryty další připravené investiční akce 
„stavební úpravy Bezdíčkova x Na Drážce 1561-1563“ a „oprava chodníků v části Slovany II. etapa – 
část D“ v souhrnné částce 7.350 tis. Kč. Dále zde byla promítnuta realizace voleb do Evropského 
parlamentu a z příjmů odečten jednorázový transfer ve výši 63 tis. Kč. Čtvrtou změnou rozpočtu byl 
zapojen jednorázový transfer na služebnu městské policie ve výši 53,5 tis. Kč a o tuto částku byla 
navýšena rezerva rozpočtu. 

Ostatní rozpočtová opatření byla především technického charakteru. Po poslední, čtvrté rozpočtové 
změně roku 2019, zůstal rozpočet na konečné částce 46.216,60 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části. 

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2019 – PLNĚNÍ 
Příjmová část rozpočtu 
Příjmy městského obvodu za rok 2019 činily celkem 37.485 tis. Kč, což představuje 109 % reálného 
předpokladu rozpočtovaných příjmů.  
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Podstatnou částí příjmů Městského obvodu Pardubice III jsou transfery ze sdílených daní stanovené 
dle statutu a převedené z rozpočtu Statutárního města Pardubice. Jedná se zejména o podíl  
na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob 
s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem stát.  

Dle rekapitulace příjmů činil podíl na daních pro celý rok 2019 (viz příloha č. 1) částku 17.339,6 tis. Kč. 
Transfer na životní prostředí 12.048,6 tis. Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy 5.162,9 tis. Kč.  

V rámci sdílených daní byl v celkové částce -5.881,3 tis. Kč proveden převod zpět do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice za svoz a likvidaci TKO.   

V průběhu roku pak byly naváděny jednorázové transfery, úhrada za poskytnutí služeb pověřence  
pro ochranu osobních údajů pro náš městský obvod (GDPR) ve výši  -58 tis. Kč, za zajištění sálů KD pro 
DDM beta pro kulturní akce ve výši -6,3 tis. Kč, pokrytí služeb spojených s užíváním prostor garáže 
v ulici Erno Košťála 1016 ve výši -24,1 tis. Kč, pokrytí nákladů na informační technologie – úhrada 
nákladů licencí (ASPI, GINIS, DejTip) ve výši -38,1 tis. Kč a jako kompenzace nákladů spojených s 
provozem služebny městské policie v našich kancelářích částka ve výši 53,5 tis. Kč. Celkem tady ostatní 
transfery -73 tis. Kč. 

Celkem byly ve sledovaném období sdílené daně a transfery z rozpočtu města Pardubic pro Městský 
obvod Pardubice III zrekapitulovány ve výši 34.478.006,00 Kč (viz příloha č. 2).   

V roce 2019 byly tyto daně a transfery z rozpočtu města Pardubic zaslány celkem v částce 
34.478.011,00 Kč. Do finančního vypořádání s rozpočtem Statutárního města Pardubice za rok 2019 
půjde tedy částka -5,00 Kč. 

V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy z místních poplatků, které byly pro rok 
2019 naplněny ve výši 7.852,6 tis. Kč, což je 109 % rozpočtu. 

Náleží sem výběr jednotlivých poplatků dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na příslušné 
obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Pardubice. K těmto příjmům patří místní 
poplatek ze psů (482,2 tis. Kč představuje 105 % rozpočtu) a dále místní poplatek za užití veřejného 
prostranství (478,8 tis. Kč).  
Nejobjemnější místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu (TKO) činil za sledované období 6.891,7 tis. Kč, což představuje 
107 % předpokladu. U tohoto místního poplatku je převáděno 91 % rozpočtované částky do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice (který nese hlavní náklady spojené s likvidací odpadu). Transfer části 
poplatku je prováděn podle statutu formou podílu na daních ve dvou splátkách. Částka vybraná  
nad toto procento zůstává v rozpočtových příjmech městského obvodu. Celý poplatek i jeho odvod je 
odvislý od počtu obyvatel – poplatníků v našem obvodu. 

Do skupiny daňových příjmů dále náleží vybírané správní poplatky, které byly vybrány ve výši 
100,1 tis. Kč.  

Příjmy nedaňové byly naplněny reálně v částce 498,2 tis. Kč. Zde je příjem podílu na nájemném 
v majetku města ve výši 350,9 tis. Kč po zdanění, který byl přeposlán v průběhu měsíce prosince 2019. 
Dále jsou zde zahrnuty úroky z běžných účtů ve výši 4,4 tis. Kč, tyto zaznamenávají v posledních letech 
stagnaci. Přijaté sankce a pokuty v přestupkovém řízení jsou ve výši 54,4 tis. Kč, ostatní nedaňové 
příjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) ve výši 61,9 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti zahrnující 
prodej kolků, hudební produkce a zejména prodej dřevní hmoty ve výši 26,5 tis. Kč.  

Další položkou příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace. Pro rok 2019 byla rozpočtována dotace  
na aktivní politiku zaměstnanosti a byla přijata ve výši 22,2 tis. Kč, tato dotace je poskytnuta vždy  
až po jejím vyúčtování. Dále byla přijata dotace přímo ze státního rozpočtu na zajištění voleb  
do Evropského parlamentu ve výši 415,1 tis. Kč. 
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Financování 
Přebytek finančních prostředků z roku 2018 činil 12.150 tis. Kč. Finanční vypořádání se Statutárním 
městem Pardubice za rok 2018 představovalo částku 124,5 tis. Kč, tyto finanční prostředky v dané 
částce byly v srpnu 2019 poukázány na náš účet.  

Převod prostředků z rozpočtu, jako příděl sociálního fondu byl uskutečněn ve výši -550 tis. Kč.  

Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na základním běžném účtu ke dni 
31. 12. 2019 ve výši 16.733.575,82 Kč.  

Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že společně s příjmy se rovnají výdajům. Celkové skutečné 
zdroje sledovaného období jsou v konečné výši 32.475,8 tis. Kč, což představuje 70 % rozpočtu  
a rovnají se v této výši výdajům. 

 
VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2019 – ČERPÁNÍ 
 
Celkové výdaje za rok 2019 dosáhly částky 32.475,8 tis. Kč, což představuje 70 % rozpočtovaných 
výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k jejímu přečerpání. 
 
Kapitola vnitřní správa – celkové výdaje na vnitřní správu byly v roce 2019 čerpány ve výši 
11.720,1 tis. Kč, tj. 81 %. Jedná se zejména o platy zaměstnanců ve výši 5.654 tis. Kč, odměny 
zastupitelů ve výši 1.638,1 tis. Kč a členů komisí a výborů ve výši 16,2 tis. Kč, dohody (především 
náklady na úklid, roznos složenek pro úhradu poplatků za TKO a ze psů) v částce 323 tis. Kč  
a zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem pro všechny výše uvedené skupiny ve výši 
2.199,6 tis. Kč. Další náklady související s běžným provozem jsou náklady na cestovné ve výši 17 tis. Kč 
a na pohoštění ve výši 34,9 tis. Kč. 
Do výdajů na vnitřní správu patří i rozsáhlá položka „ostatní provozní náklady ÚMO“ s čerpáním 
finančních prostředků ve výši 872,6 tis. Kč, tj. 51 % rozpočtované částky, kde jsou zahrnuty výdaje na 
jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie (elektřina, 
voda, teplo, teplá voda), poštovní služby, telefony, bankovní služby, nákup stravenek, školení  
a vzdělávání, odborná literatura, opravy a údržba, ochranné pomůcky, revize, BOZP, poradenství apod. 
Výpočetní technika s čerpáním 549,5 tis. Kč zahrnuje výdaje na upgrade programů, provozní výdaje, 
materiál, obnovu hardwaru, případně nové programové vybavení. Ostatní investiční výdaje ÚMO 
nebyly v roce 2019 realizovány žádné.  
Náklady na zajištění voleb do Evropského parlamentu byly celkem ve výši 415,1 tis. Kč řádně 
vyúčtovány a vypořádány. 
 
Kapitola životního prostředí – zde byly výdaje čerpány ve výši 9.459,3 tis. Kč, což je 80 % rozpočtované 
částky, jedná se zde o provozní výdaje na jednotlivé údržby. 
Náklady spojené se skupinou drobné údržby představovaly 1.777,3 tis. Kč, čímž bylo vyčerpáno 80 % 
rozpočtované částky. Jsou zde platy pro pracovníky pracovní skupiny, zdravotní a sociální pojištění, vč. 
mzdových nákladů spojených s využitím dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (22,2 tis. Kč). 
V rámci odpadového hospodářství je financováno přistavování velkoobjemových kontejnerů  
na určených stanovištích ve výši 590,4 tis. Kč, likvidace černých skládek ve výši 1,4 tis. Kč, výsyp 
odpadkových košů ve výši 390,7 tis. Kč, náklady na likvidaci psích exkrementů (výsyp košů na psí 
exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače) v částce 274,1 tis. Kč, svoz tuhého 
komunálního odpadu a odpadu z tržnic v částce 91,1 tis. Kč. Celá položka odpadového hospodářství 
byla čerpána ze 79 % v celkové výši 1.347,7 tis. Kč. 
V souvislosti s péčí o veřejná prostranství je prováděna údržba a opravy dětských hřišť a zahradního 
mobiliáře (včetně pořizování nových herních prvků a laviček) s výdaji za rok 2019 ve výši 947,3 tis. Kč. 
Náklady spojené s venkovní údržbou byly v částce 53,7 tis. Kč, vánoční výzdoba (připojení, odzkoušení, 
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odpojení a elektrická energie) ve výši 12 tis. Kč a pořízení pracovního nářadí pro pracovní skupinu  
ÚMO III, jeho oprava a režijní výdaje ve výši 18,4 tis. Kč. V rámci péče o veřejnou zeleň byly 
financovány nové výsadby ve výši 594,9 tis. Kč a ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých nebo 
poškozených stromů ve výši 680,2 tis. Kč, provádění zahradnických prací vč. svozu a likvidace odpadu 
vzniklého údržbou zeleně ve výši 2.396,1 tis. Kč, údržba trávníků – seč trávy ve výši 1.324,3 tis. Kč, 
zavlažování zeleně (zálivka při suchém počasí) ve výši 227,7 tis. Kč. Čerpání celé položky – péče o 
veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí 6.254,6 tis. Kč, což je 84 % rozpočtované částky. 
Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové 
dokumentace a byly čerpány ve výši 79,8 tis. Kč, tedy z 43 %.  
 
Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2019 čerpány ve výši 9.127,4 tis. Kč, což představuje 
53 % rozpočtovaných prostředků. 
Finanční prostředky na opravy a údržbu komunikací byly vyčerpány ve výši 4.258,1 tis. Kč, tedy 68 % 
předpokládaných výdajů. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodníků a silnic, odvodnění 
komunikací, sorpčních vpustí, zimní údržbu a čištění komunikací, případně havarijní stavy. 

Ostatní provozní výdaje do dopravy ve výši 19,3 tis. Kč, jednalo se o odborné posudky. Dále v rámci 
kapitoly doprava byly realizovány následující investiční akce: „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova  
1502-1503 a Na Drážce 1499-1501“ v částce 937,2 tis. Kč, „Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční  
a prodloužení chodníků podél ZŠ do ulice Ve Stezkách“ v částce 1.997,8 tis. Kč  
a „Oprava chodníků Slovany – část D“ v částce 1.915 tis. Kč. Dofinancování této akce přechází  
do následujícího roku a je součástí rozpočtu pro letošní rok. Kompletní realizace nejobjemnější 
investiční akce „Stavební úpravy Bezdíčkova x Na Drážce 1561-1563“ přechází do následujícího roku  
a její financování je součástí rozpočtu pro letošní rok. 
 
Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla čerpána ve výši 2.169 tis. Kč, což je 85 % 
rozpočtovaných prostředků. 
Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny městského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem  
na provozních výdajích vyčerpáno 478 tis. Kč, tedy 84 % rozpočtu. Náleží sem především běžné výdaje 
spojené s provozem knihovny (nákup knih a časopisů, nájemné, energie, telefony, kancelářské potřeby, 
úklidové prostředky a drobné vybavení).  
Platy vč. pojištění pro pracovnice knihovny jsou čerpány ve výši 804,1 tis. Kč, což představuje 84 %. 
Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši 58,5 tis. Kč, tj. 98 % rozpočtu.  
Dále byly čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ jednotlivým žadatelům. Všechny dotace byly  
před poskytnutím projednány a schváleny Radou městského obvodu Pardubice III (příspěvky vyšší než 
50 tis. Kč v sumě pro jeden subjekt, které by příslušely schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). 
Finanční prostředky na položce dotace a příspěvky byly vyčerpány v částce 195,3 tis. Kč, tedy z 98 % 
rozpočtované částky. 
Dary poskytované našim klubům seniorů, v souladu se schválenými pravidly rady městského obvodu 
byly v tomto roce předány v celkové výši 112,8 tis. Kč pro všechny tři kluby. 
Kulturní akce městského obvodu byly průběžně realizovány tak, jak byly schváleny. Závazný ukazatel 
byl vyčerpán ve výši 383,6 tis. Kč, tj. 85 % rozpočtované částky.  
V položce „Ostatní provozní výdaje v kultuře“ byly finanční prostředky čerpány především  
na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (čtyři vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši 
136,9 tis. Kč, což představuje 76 % rozpočtovaných prostředků.  
 
Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2019 ve výši 230,5 tis. Kč. Rezerva zahrnuje rezervu rady 
MO, která zůstala ve výši 10 tis. Kč, rezervu starosty 40 tis. Kč a rezervu rozpočtu ve výši 180,5 tis. Kč. 
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Plnění rozpočtu MO III za rok 2019 
 

Zdroje
údaje jsou v  tis. Kč

Z/32/2018                       
ze dne 17.12.2018

Z/97/2019                  
ze dne 16.12.2019 v tis. Kč v %

1  1 Příjmy daňové celkem 33 705 33 627 36 549,5 109%
1.1 podíl na sdílených daních celkem 26 412 26 334 28 596,7 109%

1.1.1 transfer z rozpočtu města na výnosu daní 16 206 16 206 17 339,6 107%
1.1.2 transfer z rozpočtu města na životní prostředí 11 261 11 261 12 048,6 107%
1.1.3 transfer z rozpočtu města na dopravu 4 826 4 826 5 162,9 107%
1.1.4 transfer do rozpočtu města  (svoz a l ik. TKO a pod.) -5 881 -5 881 -5 881,3 100%
1.1.5 transfer - jednorázový - ostatní provozní tr. 0 -131,0 -126,5 97%
1.1.6 transfer - služebna MP 0 53,5 53,5 100%
1.1.7 transfer - jednorázový na investiční akce 0 0,0 0,0 0%

1.2 Místní poplatky celkem 7 203 7 203 7 852,6 109%
1.2.1 ze psů 460 460 482,2 105%
1.2.2 za užívání veř. prostranství  280 280 478,8 171%
1.2.3 za svoz a l ikvidaci TKO 6 463 6 463 6 891,7 107%

1.4 Správní poplatky celkem 90 90 100,1 111%
1.4.1 správní poplatek za povolení provozu VHP 10 10 14,0 140%
1.4.2 ostatní správní poplatky 80 80 86,1 108%

2  2 Příjmy nedaňové celkem 920 420,4 498,2 118%
2.1 příjmy z vlastní činnosti  (kolky, dřevní hmota) 30,4 30,4 26,5 87%
2.2 přijaté neinvestiční dary 0 0,0 0,0 0%
2.3 příjmy z pronájmu majetku 300 300,0 350,9 117%
2.4 příjmy z úroků na bankovních účtech 5 5,0 4,4 89%
2.5 přijaté sankční platby, pokuty 35 35,0 54,4 156%
2.6 ostatní nedaňové příjmy 50 50,0 61,9 124%
2.7 předpokládaná dotace na volby 500 0,0 0,0 0%
2.9 předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů 0 0,0 0,0 0%

3  4 Přijaté dotace celkem 30,0 445,1 437,4 98%
3.1 dotace na volby do EP 0,0 415 415,1 100%
3.2 dotace na volbu prezidenta 0 0 0,0 0%
3.3 dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti 30,0 30 22,2 74%
3.4 dotace pro knihovnu MK ČR

Příjmy celkem 34 655 34 493 37 485,0 109%

4.1 zapojení finančních prostředků z minulých let 6 000 12 150 12 149,9 100%
4.2 převod do sociálního fondu -550 -550 -550,0 100%
4.3 finanční vyrovnání s MmP 0 124,0 124,5 100%

zůstatek na bankovních účtech -16 733,6 0%

4  8 Financování celkem 5 450 11 724 -5 009,2 -43%

Zdroje celkem 40 105 46 216,6 32 475,8 70%

plnění 12/2019Rozpočet 2019 rozpočet 2019 
po 4.změně
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Výdaje Požadav   
2019

údaje jsou v  tis. Kč

celkem běžné kapitálové celkem v tis. Kč v %

2  14 Vnitřní správa 14 608 14 323,1 200,0 14 523,1 11 720,1 81%
2.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci 6 300 6 230 6 230 6 230,0 5 654,0 91%
2.2 odměny členů zastupitelstva (+starosta) 2 000 1 950 1 950 1 950,0 1 638,1 84%
2.3 ostatní osobní výdaje (dohody) 500 500 500 500,0 323,0 65%
2.4 odměny a dary za práci v komisích a výborech 20 50 50 50,0 16,2 32%
2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2 800 2 780 2 780 2 780,0 2 199,6 79%
2.6 cestovné 50 50 50 50,0 17,0 34%
2.7 pohoštění 54 48 48 48,0 34,9 73%
2.8 ostatní provozní náklady  ÚMO 2 000 1 700 1 700 1 700,0 872,6 51%
2.9 výpočetní technika (provoz a investice) 700 700 600 100 700,0 549,5 78%

2.10 ostatní investiční výdaje ÚMO 100 100 0 100 100,0 0,0 0%
2.11 zajištění voleb 500 500 415 415,1 415,1 100%

 
3  15 Životní prostředí 13 232 10 926,0 850,0 11 776,0 9 459,3 80%

3.1 mzdy vč. pojištění - drobná údržba 2 300 2 235 2 235 2 235,0 1 777,3 80%
3.2 odpadové hospodářství celkem 2 070 2 000 1 700 0 1 700,0 1 347,7 79%
3.3 péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem 8 500 7 517 6 855 600 7 455,0 6 254,6 84%
3.4 ostatní výdaje do životního prostředí celkem 180 180 136 50 186,0 79,8 43%
3.5 RPS Dubina   - lok. 3A - s tavba + 6B DSP a DPS 200 200 0 200 200,0 0,0 0%
3.6 Kontejnerová s ta noviš tě  E.Koš ťá la  957-958 1 300 1 100 0 0 0,0 0,0 0%

4  27 Doprava 6 688 6 336,0 10 814,0 17 150,0 9 127,4 53%
4.1 oprava a údržba komunikací 3 720 3 690 6 236 6 236,0 4 258,1 68%
4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 570 470 100 200 300,0 19,3 6%
4.3 investice do dopravy celkem 350 328 0 328 328,0 0,0 0%

oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku 0 0 0 0 0%
4.4 zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka 1 500 0 0,0 0,0 0%

4.5 Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a 
Na Drážce 1499-1501

0
0 938

938,0 937,2 100%

4.6 Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení 
chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách

2 200 2 200
0 1 998

1 998,0 1 997,8 100%

Oprava chodníků v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry 
Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova 0 0,0 0,0 0%

4.7 Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1561-1563 4 900 0 4 850,0 4 850,0 0,0 0%
Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku 1247 1 500 0 0,0 0,0 0%
Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce 1 400 0 0,0 0,0 0%
oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod 
Lipami a Spojilská) - část D

2 300 0 2 500,0 2 500,0 1 915,0 77%

oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod 
Lipami a Spojilská) - část B

5 33 Školství, mládež, sport a kultura 2 487 2 537,0 0,0 2 537,0 2 169,0 85%
5.1. provoz městské knihovny 700 572 572 0,0 572,0 478,0 84%
5.2. knihovna - platy vč. pojištění 1 000 955 955 955,0 804,1 84%
5.3. věcné dary občanům - jubilea 60 60 60 60,0 58,5 98%
5.4. dotace fyzickým a právnickým osobám 200 200 200 200,0 195,3 98%
5.5. dary senior klubům 150 120 120 120,0 112,8 94%
5.6. kulturní akce MO Pardubice III 400 400 450 450,0 383,6 85%
5.7. ostatní provozní výdaje v kultuře 180 180 180 180,0 136,9 76%

7 Rezervy 3 090 130,5 100,0 230,5 0,0 0%
7.1. rezerva rady MO 10 10 10,0 0,0 0%
7.2. rezerva starosty 40 40 40,0 0,0 0%
7.3. rezerva rozpočtu 3 040 80,5 100 180,5 0,0 0%

Výdaje celkem 40 105 34 252,6 11 964,0 46 216,6 32 475,8 70%

rozpočet 2019 po 4.změně

Z/97/2019  ze dne 16.12.2019
plnění 12/2019

Rozpočet 2019

Z/32/2018                      
ze dne 17.12.2018
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II. Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu 
Pardubice III za rok 2019 
 

Rozpočet sociálního fondu MO III za rok 2019 byl projednán a schválen společně s rozpočtem 
městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 17. 12. 2018 
usnesením č. Z/32/2018 v rozpočtované výši 710 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření sociálního fondu bylo 
schváleno jako vyrovnané. 
Zdrojem sociálního fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu vypočítaný dle schválených 
pravidel tvorby sociálního fondu jako 5,8 % z rozpočtu mezd pracovníků městského obvodu  
a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 
2019 činil 550 tis. Kč. Zdrojová část byla zapojením přebytku předchozího roku navýšena na částku  
767 tis. Kč. 
Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 53 % rozpočtu. 
Velkou částku v čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování čerpaný ve výši 147 tis. Kč, tj.  
70 % předpokladu. Z ostatních příspěvků byly hrazeny především příspěvky na životní pojištění 
zaměstnanců ve výši 83 tis. Kč, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce, jubilea apod. – čerpání ve 
výši 153 tis. Kč. Ozdravný program představuje nákup vitamínů ve výši 1.000,00 Kč  
na jednoho pracovníka, čerpání bylo z 78 % v částce 20 tis. Kč. 
Zůstatek na účtu soc. fondu k 31. 12. 2019 činí 364.959,48 Kč a přejde v této výši do aktuálního 
rozpočtu.  
 

po 
1.změně

Příjmy       710,0 767 403 53%

příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu mezd 550,0 550 550 100%

očekávaný zůstatek SF z před. roku 160,0 217 218 100%
zůstatek na účtu 0,0 0 -365

Výdaje 710,0 767 403 53%

příspěvek na služby 345,0 402 153 38%

pojistné 130,0 130 83 64%

příspěvek na stravenky 210,0 210 147 70%

ozdravný program 25,0 25 20 78%

 v tis. Kč
plnění v %Rozpočet  2019

    
 
 
 
III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2019 
 

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány jako účelové, pod účelovým znakem a jsou přísně 
zúčtovatelné. 
Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2019 účelové dotace na 

a) aktivní politika zaměstnanosti            22.245,00 Kč 
b) volby do Evropského parlamentu          415.114,00 Kč 

 
ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na 

a) aktivní politika zaměstnanosti             22.245,00 Kč 
b) volby do Evropského parlamentu          415.114,00 Kč 
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Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti je poskytována vždy až po vyúčtování mzdových nákladů  
na příslušné zaměstnance tak, jak je dáno smlouvou o využití tohoto dotačního programu. 

Výdaje na zajištění voleb jsou již řádně vyúčtovány a vypořádány. Čerpání dotace bylo předmětem 
auditu provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubice. 

 
IV. Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2019 
 
Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými Statutárním městem Pardubice v rámci finančního 
vypořádání s jednotlivými obvody. 

Podíl na dani z přidané hodnoty za rok 2019 -5,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2018 103.071,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2019 73.638,00 Kč 
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 147.061,49 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Erno Košťála 1017/205-207 -22.885,00 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983 -80.331,47 Kč 
CELKEM 220.549,02 Kč 
 
Přeplatek podílu na sdílených daních je dle skutečně vybrané výše daní daného roku ve výši -5,00 Kč. 

Pojistné plnění za roky 2018 a 2019 v souhrnné výši 176.709,00 Kč.  

Dle Statutu města Pardubic přísluší městským obvodům 25 % příjmů z vybraného nájemného pozemků 
nacházejících se na území příslušného obvodu za kalendářní rok, za rok 2019 jde o částku ve výši 
147.061,49 Kč.  

Součástí finančního vypořádání je také vyúčtování nákladů na energie objektů Jana Zajíce 983 a Erno 
Košťála 1016/205-207, a to v souhrnné výši -103.216,47 Kč. 

Celé finanční vypořádání městského obvodu se Statutárním městem Pardubice za rok 2019 
představuje částku +220.549,02 Kč.  
 
V. Návrh finančního vypořádání Městského obvodu Pardubice III za rok 2019   
 
Souhrn hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2019: 

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2019 12.149.947,01 Kč 
Příjmy roku 2019 37.484.970,82 Kč 
Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 124.461,14 Kč 
Příděl sociálnímu fondu 2019 -550.000,00 Kč 
Výdaje v roce 2019 -32.475.803,15 Kč 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019 16.733.575,82 Kč 
 
Návrh finančního vypořádání městského obvodu za rok 2019 představuje zahrnutí konečného 
zůstatku na základním běžném účtu k 31. 12. 2019 ve výši 16.733.575,82 Kč mezi zdroje rozpočtu 
městského obvodu. Dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání se Statutárním 
městem Pardubice převedeny do rozpočtu městského obvodu ve výši 220.549,02 Kč. K zapojení 
finančních prostředků do rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020 z předchozího roku je 
tedy celkem částka 16.733.575,82 + 220.549,02 Kč.  

Zůstatek běžného účtu byl již ve výši 10.000 tis. Kč zapojen do schváleného rozpočtu roku 2020 při jeho 
schvalování a částka 6.733,6 tis. Kč byla zapojena v rámci 1. změny rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III pro rok 2020. 
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Do financování aktuálního rozpočtu městského obvodu tedy zbývá navést částku finančního 
vypořádání s městem Pardubice ve výši 220.549,02 Kč.  

 
VI.  Inventarizace a nakládání s majetkem 
 
Přehled majetku Městského obvodu Pardubice III ke dni 31. 12. 2019 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek  70 664,00 Kč 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 675 552,20 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek 224 336,20 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 981 254,23 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici 325 319,24 Kč 
Celkem 4.277.125,87 Kč 
 
Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. 

Majetek je evidován správcem dle druhu majetku a je zanesen na jednotlivých kartách dle svého 
umístění. K 31. 12. 2019 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

V průběhu roku 2019 se sešla likvidační komise k vyřazení a likvidaci přebytečného  
a neupotřebitelného majetku, která řádně projednala veškerý vyřazovaný majetek, vč. způsobu jeho 
likvidace. Návrhy likvidační komise byly předloženy radě ke schválení a rozhodnutí o likvidaci. V roce 
2019 byl vyřazen movitý majetek v celkové hodnotě 336.175,82 Kč. 
 
 VII. Vyúčtování finančních vztahů poskytnutých transferů za rok 2019 
 
Z rozpočtu městského obvodu jsou poskytovány finanční příspěvky především formou dotace podle 
pravidel pro jejich poskytování „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ schváleného Radou městského obvodu Pardubice dne 25. 2. 2019 usnesením R/41/2019 
podle nových právních úprav rozpočtových pravidel. Pro rok 2019 bylo podáno a posouzeno celkem 
29 žádostí o dotace od subjektů převážně z naší lokality. Všechny byly posouzeny Humanitní komisí 
RMO a ty, které splnily příslušné náležitosti, byly doporučeny RMO, resp. ZMO ke schválení a 
poskytnutí dotace v konkrétní výši. Celkem byla schválena částka 195,3 tis. Kč. Všechny poskytnuté 
dotace byly řádně vyúčtovány. 

  

Žádosti o dotace z rezervy rady nebo starosty MO dle subjektů: 

V roce 2019 nebyly prostředky z rezervy rady a z rezervy starosty pro tento účel použity. 

 
subjekt druh akce žádáno  schváleno radou vyplaceno vyúčtování
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Dotace z rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2019: 
 

č.  
žádosti

subjekt druh akce žádáno  schváleno 
radou 

vyplaceno vyúčtování

a) tradiční sportovní akce na území MO III
25/2019 Vávra Petr Bowling. turnaj o Pohár starosty MO III 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

b) akce předškolních zařízení
1/2019 MŠ Korálek Zahradní slavnost-pronájem atrakcí 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
2/2019 MŠ Korálek Svatý Martin 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
3/2019 MŠ Srdíčko Čarodějnický rej v mat. školce 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč
4/2019 MŠ Srdíčko Vánoční zpívání 14 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
5/2019 MŠ Srdíčko Štrůdličkování 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
6/2019 MŠ Srdíčko Rozlouční s předškoláky 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

16/2019 Klub rodičů při  MŠ Srdíčko Oslava Dne Země 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
17/2019 Spolek rodičů při MŠ Korálek Den dětí 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
22/2019 MŠ Erno Košťála Dopravní hřiště v MŠ - výukový progr. 11 300,00 Kč 11 300,00 Kč 11 300,00 Kč 11 300,00 Kč
23/2019 MŠ Erno Košťála Den Země 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
24/2019 MŠ Erno Košťála Vánční jarmark 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

c) akce základních škol
10/2019 ZŠ Studánka Svatý Martin na bílém koni 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
11/2019 ZŠ Studánka Den Země ve škole 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
12/2019 ZŠ Studánka Závěrečné vyřaz. žáků, akademie šk. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
13/2019 ZŠ Studánka Mikulášský turnajv košíkové 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
14/2019 ZŠ Dubina Loučení se školním rokem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
15/2019 ZŠ Dubina Společenské odpoledne k uk. školy 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
20/2019 ZŠ Dubina Minikurz pro seniory - odměna lekt. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

d) akce společenského charakteru ostatních subjektů
7/2019 Perníšek, z. s. Den dřeva - 4 000,00 Kč    4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
8/2019 Perníšek, z. s. Veselé vánoční hody 4 000,00 Kč    4 000,00 Kč     4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

18/2019 DDM Beta Mikulášksá nadílka 5 000,00 Kč    5 000,00 Kč     5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
19/2019 DDM Beta Hurá na safari - karneval 5 000,00 Kč    5 000,00 Kč     5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
26/2019 Rodinné centrum Kulihrášek Jednoraz. záb. vzděl. akce  1.1.-30.6.2019 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč  14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
27/2019 Rodinné centrum Kulihrášek Jednoráz. záb. vzd. akce  1.7.-31.12.2019 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč  10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

e) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost
9/2019 Perníček, z. s. Vybavení zázemí školky 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

21/2019 MŠ Erno Košťála Nové sport.nářad - rozl. s předškol. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
28/2019 SelectDance z.s. Vybavení pro činnost (tanec) 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
29/2019 OLYMP florbal, z.s. Vybavení pro herní činnost 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

g) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III
h) podpora talentovaných žáků ZŠ a ocenění fairplay
ZŠ Studánka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
ZŠ Dubina 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
CELKEM 307 300,00 Kč 195 300,00 Kč 195 300,00 Kč 195 300,00 Kč
Fond na rok 2019: 200 000,00 Kč  

 
 

VIII. Inventarizace pohledávek k 31. 12. 2019 
 
Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2019 
 

Pokuty – přestupky                                                                                        236.325,52 Kč 
MP ze psů                                                                                                    50.210,00 Kč 
MP – VP – zábor veřejného prostranství                                                                       7.475,00 Kč 
MP TKO                                                                                                   1.202.998,70 Kč 
Celkem                                                                                                     1.497.009,22 Kč 
 

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtovými příjmy ve výši 1.497.009,22 Kč zahrnuje především 
pohledávky z místních poplatků a pokut. Pohledávky jsou již po době splatnosti. Především místní 
poplatky za TKO a poplatek ze psů je databází živou, kdy každoročně naroste pohledávka u všech 
poplatníků, která je postupně uspokojována. Všechny oprávněné nedoplatky jsou vymáhány podle 
příslušných právních předpisů. Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky vykazuje 
meziroční pokles o částku 60,3 tis. Kč. 

 Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2019 jsou ve výši 236,3 tis. Kč. Zde došlo 
k meziročnímu nárůstu o 25 tis. Kč. V přestupkové agendě došlo ke zvýšení počtu případů 
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s udělenými sankcemi ve vysoké výši. Stále se podnikají kroky k vymožení jednotlivých pokut 
z přestupků, vč. exekučních. 

 Pohledávka – místní poplatek ze psů je od počátku vzniku městského obvodu až do 31. 12. 2019 
ve výši 50,2 tis. Kč, pohledávky u poplatku ze psů v loňském roce poklesly o 16 tis. Kč. 

 Pohledávka – veřejné prostranství za zábor v dopravě je k 31. 12. 2019 v částce 7.475,00 Kč a je  
po splatnosti.  Jedná se o pohledávku z roku 2011 a je již vymáhána prostřednictvím exekuce.  

 Pohledávka – místní poplatky za TKO k 31. 12. 2019 činí 1.202.998,70 Kč. Stále probíhá vymáhání, 
a to i prostřednictvím exekuce. Zde došlo k meziročnímu poklesu to o částku 68 tis. Kč. 

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 5, je zpráva  
o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech 
územního samosprávného celku. 
Ve dnech 25. 11. 2019 a 23. 4. 2020 se uskutečnil na Městském obvodu Pardubice III přezkum 
hospodaření za rok 2019. Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti primátora 
Statutárního města Pardubice a přezkoumání provedla pracovní skupina auditorů Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, 
hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem  
na významnost jednotlivých skutečností. 
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2019 Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, které jsme součástí, ze dne 21. 5. 2020, viz 
samostatná příloha): „Při přezkoumání hospodaření města za rok 2019 podle § 2 a 3 zákona  
č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
 

X. Uzavření závěrečného účtu za rok 2019 
 
Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 5. 6. 2020, projednání závěrečného účtu finančním 
výborem dne 16. 6. 2020 a Radou městského obvodu Pardubice III dne 22. 6. 2020, je dán návrh na 
projednání závěrečného účtu za rok 2019 Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, a to dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 7 a): 
Závěrečný účet za rok 2019 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 
a to BEZ VÝHRAD. 

 
Zpracovatel:     
Miriam Šotková 
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  
 
 
Přílohy: 
1. Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2019 
2. Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31. 12. 2019 
3. Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise za rok 2019 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Statutárního města Pardubice – samostatná příloha 
Výkazy účetní závěrky – samostatná příloha 

 
 
 
Vyvěšeno:      Sejmuto: 
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Příloha č. 1 
 

údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed 944 082,35
daňové příjmy za rok 2019 -2,00
pojistné plnění za rok 2018 57 959,00
pojistné plnění za rok 2019 200 758,00
finanční vypořádání dozor hasičů 5 000,00
finanční vypořádání reži jních nákladů budova U Divadla 828 -149 417,50
finanční vypořádání reži jních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23 -26 839,20
finanční vypořádání reži jních nákladů Jana Palacha 324 - 6 -4 948,42
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 861 572,47

Městský obvod II - Polabiny -2 426 761,80
daňové příjmy za rok 2019 0,00
pojistné plnění za rok 2018 27 411,00
pojistné plnění za rok 2019 62 347,00
finanční vypořádání dozor hasičů -5 000,00
finanční vypořádání akce "RPS Lidická, Ležáků, Partyzánů" (za rok 2019) -2 529 438,20
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna -92 792,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Chemiků 128 -143 904,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Kosmonautů 274 -16 786,26
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 271 400,66

Městský obvod III - Studánka 220 549,02
daňové příjmy za rok 2019 -5,00
pojistné plnění za rok 2018 103 071,00
pojistné plnění za rok 2019 73 638,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207 -22 885,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt J. Zajíce 983 -80 331,47
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 147 061,49

Městský obvod IV - Pardubičky 539 373,45
daňové příjmy za rok 2019 4,00
pojistné plnění za rok 2018 15 671,00
pojistné plnění za rok 2019 62 921,69
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 460 776,76

Městský obvod V - Dukla 172 096,03
daňové příjmy za rok 2019 -7,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 172 103,03

Městský obvod VI - Svítkov 470 970,04
daňové příjmy za rok 2019 -4,00
pojistné plnění za rok 2019 18 150,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna -7 197,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 - knihovna -13 590,00
finanční vypořádání voleb 311,12
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 473 299,92

Městský obvod VII - Rosice nad Labem 203 848,87
daňové příjmy za rok 2019 0,00
pojistné plnění za rok 2018 4 566,00
pojistné plnění za rok 2019 66 341,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 132 941,87

Městský obvod VIII - Hostovice 219 376,11
daňové příjmy za rok 2019 -7,00
finanční vypořádání - zpracování energetického auditu KD Hostovice 214 000,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 5 383,11

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 343 534,07

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2019
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Příloha č. 2 
 

skutečnost
k 31. 12. 2019
352 037 467,12

40 711 989,82
9 880 251,56

33 328 508,82
310 409 991,15
746 368 208,47
698 721 682,70
144 286 717,83

1 589 376 609,00

ROZDĚLENÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE STAUTU
výpočet transferů MO k 31. 12. 1 589 376 609,00
        podíl na daních životní prostředí doprava ostatní k zaslání zasláno Finanční vypořádání
MO I - Střed 14 604 463 25 228 366 10 022 100 -414 105 49 440 823 49 440 825 -2
MO II - Polabiny 14 088 775 20 003 131 5 943 839 -8 430 794 31 604 951 31 604 951 0
MO III - Dubina 17 339 618 12 048 555 5 162 899 -73 067 34 478 006 34 478 011 -5
MO IV - Pardubičky 17 743 137 6 814 357 4 945 965 -58 080 29 445 379 29 445 375 4
MO V - Dukla 16 732 156 15 747 528 8 330 066 103 619 40 913 368 40 913 375 -7
MO VI - Svítkov 24 016 097 2 783 205 4 468 723 -205 000 31 063 025 31 063 029 -4
MO VII - Rosice n.L. 20 085 555 7 155 517 4 512 113 -321 674 31 431 511 31 431 511 0
MO VIII - Hostovice 3 769 391 0 0 -392 822 3 376 569 3 376 576 -7

Rekapitulace daňových příjmů statutární město Pardubice k 31. 12. 2019
Finanční vypořádání s MO za rok 2019

1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti (1,5%)
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou
1121 daň z příjmů právnických osob 
CELKEM DANĚ Z PŘÍJMU
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY pro výpočet transferů

 
 
 
Příloha č. 3 
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elektronické úřední desce MO Pardubice IV spolu s materiálem Závěrečného účtu a poté na webové 

stránce MO Pardubice IV: https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iv-

pardubicky/informace-obcanum/rozpocet/rozpocet-2019/ 



MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 - ZDROJE

Schválený Rozpočet Skutečnost Skutečnost

 Běžné příjmy rozpočet na rok 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019

na rok 2019 po RO č. 4

v Kč v Kč v Kč v %

         Přijaté dotace
Dotace na konání voleb (předpokládaná dotace) 200 000 0 0
Dotace na konání voleb (přijatá dotace) 0 165 600 165 633 100,0%

         Daňové příjmy
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH) 16 583 500 16 583 500 17 743 153 107,0%
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%) -1 732 200 -1 732 200 -1 732 200 100,0%
Transfer do rozpočtu města - na úhradu služeb pověřence pro GDPR 0 -58 100 -58 100 100,0%
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH 6 369 000 6 369 000 6 814 357 107,0%
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH 4 622 700 4 622 700 4 945 965 107,0%
Poplatky:
Místní poplatky - z TKO 2 309 600 2 444 600 2 464 649 100,8%

- ze psů 145 000 145 000 132 468 91,4%
- za užívání veřejného prostranství 50 000 110 000 101 895 92,6%

Správní poplatky 132 000 132 000 111 040 84,1%

         Nedaňové příjmy 
Příjmy z úroků 3 000 3 800 3 790 99,7%
Přijaté sankční platby 25 000 55 000 53 044 96,4%
Ostatní nedaňové příjmy 18 000 28 000 23 393 83,5%
Příjmy z pronájmu nebytových prostor 368 100 369 200 369 169 100,0%
Příjmy z prodeje DHM 0 23 000 23 000 100,0%
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP 0 47 000 47 379 100,8%

 Běžné příjmy celkem 29 093 700 29 308 100 31 208 635 106,5%

 Financování
Změna stavu peněžních prostředků 9 500 000 17 222 270 -462 999 -2,7%
Příděl do sociálního fondu -383 000 -383 000 -345 929 90,3%

 Financování celkem 9 117 000 16 839 270 -808 928

Celkem zdroje 38 210 700 46 147 370 30 399 707 65,9%
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MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 - VÝDAJE
Schválený Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Položka rozpočet na rok na rok 2019 na rok 2019 na rok 2019

2019 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč
Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč v % v Kč v % v Kč v %

14 Vnitřní správa 13 313 000 11 838 700 1 380 000 13 218 700 10 229 232 86,4% 1 345 691 97,5% 11 574 922 87,6%
Členové ZMO - odměny ZMO a předsedů komisí z řad ZMO 1 520 000 1 520 000 0 1 520 000 1 422 967 93,6% 0 1 422 967 93,6%
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného 15 000 0 0 0 0 0 0
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO) 200 000 200 000 0 200 000 161 666 80,8% 0 161 666 80,8%
Platy zaměstnanců 4 950 000 4 950 000 0 4 950 000 4 494 833 90,8% 0 4 494 833 90,8%
Ostatní osobní výdaje - dohody 60 000 45 000 0 45 000 35 554 79,0% 0 35 554 79,0%
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění 2 090 000 2 090 000 0 2 090 000 1 906 571 91,2% 0 1 906 571 91,2%
Dlouhodobý hmotný majetek 330 000 0 280 000 280 000 0 265 815 94,9% 265 815 94,9%
Údržba a opravy 1 860 000 1 025 000 1 100 000 2 125 000 900 273 87,8% 1 079 876 1 980 148 93,2%
Ostatní provozní výdaje 1 919 000 1 674 000 0 1 674 000 1 091 443 65,2% 0 1 091 443 65,2%
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta 66 000 66 000 0 66 000 25 908 39,3% 0 25 908 39,3%
Osadní výbory 7 000 7 000 0 7 000 6 008 85,8% 0 6 008 85,8%
Sbor dobrovolných hasičů   76 000 76 000 0 76 000 18 376 24,2% 0 18 376 24,2%
Výdaje na volby z dotace 0 165 600 0 165 600 165 633 100,0% 0 165 633 100,0%
Výdaje na volby z rozpočtu MO IV 200 000 100 0 100 0 0,0% 0 0 0,0%
Rezerva rady 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0,0%

15 Životní prostředí 6 941 000 5 961 000 550 000 6 511 000 4 641 809 77,9% 531 650 96,7% 5 173 459 79,5%
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň 2 763 000 2 183 000 0 2 183 000 1 489 059 68,2% 0 1 489 059 68,2%
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek 480 000 30 000 550 000 580 000 29 440 531 650 96,7% 561 090 96,7%
Likvidace odpadů 590 000 640 000 0 640 000 492 055 76,9% 0 492 055 76,9%
Mzdy pracovníků čety 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 664 088 87,6% 0 1 664 088 87,6%
Ostatní osobní výdaje - dohody 6 000 6 000 0 6 000 0 0,0% 0 0 0,0%
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění 655 000 655 000 0 655 000 568 794 86,8% 0 568 794 86,8%
Pracovní četa - provozní výdaje 547 000 547 000 0 547 000 398 374 72,8% 0 398 374 72,8%

Skutečnost

k 31.12.2019

Výdaje celkem

Skutečnost

k 31.12.2019

Běžné výdaje

Skutečnost

k 31.12.2019

Kapitálové výdaje
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MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 - VÝDAJE
Schválený Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Položka rozpočet na rok na rok 2019 na rok 2019 na rok 2019

                                                                    2019 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč
Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč v % v Kč v % v Kč v %

27 Doprava 16 660 000 6 380 000 8 840 000 15 220 000 5 244 339 82,2% 7 650 618 86,5% 12 894 957 84,7%
Doprava - provozní výdaje 260 000 220 000 0 220 000 71 145 32,3% 0 71 145 32,3%
Opravy  a údržba komunikací včetně chodníků 6 020 000 6 140 000 0 6 140 000 5 173 193 84,3% 0 5 173 193 84,3%
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD 20 000 20 000 0 20 000 0 0,0% 0 0 0,0%
Rekonstrukce chodníků - investice 9 875 000 0 8 645 000 8 645 000 0 7 457 018 86,3% 7 457 018 86,3%
Rekonstrukce komunikací - investice 485 000 0 195 000 195 000 0 193 600 99,3% 193 600 99,3%

33 Školství, mládež a tělovýchova 569 000 384 000 100 000 484 000 337 236 87,8% 50 000 50,0% 387 236 80,0%
Dotace z dotačního programu Sport 131 000 0 0 0 0 0,0% 0 0
TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport 0 27 000 0 27 000 27 000 100,0% 0 27 000 100,0%
SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 27 000 0 27 000 27 000 100,0% 0 27 000 100,0%
TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 10 000 100,0%
SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport 0 67 000 0 67 000 67 000 100,0% 0 67 000 100,0%
Mimořádná individuální investiční dotace  - TJ Pardubičky 0 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 100,0%
Příspěvek ZŠ Pardubičky 3 000 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 100,0%
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 100,0%
Příspěvek MŠ Čtyřlístek 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 100,0%
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky 10 000 10 000 0 10 000 7 431 74,3% 0 7 431 74,3%
Hřiště a sportoviště 380 000 180 000 50 000 230 000 135 805 75,4% 0 135 805 59,0%

34 Kultura 588 000 578 000 0 578 000 369 133 63,9% 0 0,0% 369 133 63,9%
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití 40 000 0 0 0 0 0 0
TJ Sokol Mnětice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 4 000 0 4 000 4 000 100,0% 0 4 000 100,0%
TJ Pardubičky - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 4 000 0 4 000 4 000 100,0% 0 4 000 100,0%
SK Nemošice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 9 000 0 9 000 9 000 100,0% 0 9 000 100,0%
SDH Mnětice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 6 000 0 6 000 6 000 100,0% 0 6 000 100,0%
Spolek Nemošice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 17 000 0 17 000 17 000 100,0% 0 17 000 100,0%
Zájmová činnost  a rekreace 23 000 13 000 0 13 000 7 556 58,1% 0 7 556 58,1%
Kulturní záležitosti MO Pardubice IV 129 000 129 000 0 129 000 60 784 47,1% 0 60 784 47,1%
Knihovny 396 000 396 000 0 396 000 260 792 65,9% 0 260 792 65,9%

Celkem výdaje bez rezervy rozpočtu 38 071 000 25 141 700 10 870 000 36 011 700 20 821 748 82,8% 9 577 959 88,1% 30 399 707 84,4%

98 Všeobecná pokladní správa 139 700 10 135 670 0 10 135 670 17 664 638 174,3% 0 0,0% 0 0,0%
Rezerva rozpočtu 139 700 10 135 670 0 10 135 670 17 664 638 174,3% 0 0,00 0,0%

Celkem výdaje 38 210 700 35 277 370 10 870 000 46 147 370 38 486 386 109,1% 9 577 959 88,1% 30 399 707 65,9%

Zpracováno dne 26. 5. 2020

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Skutečnost Skutečnost

k 31.12.2019 k 31.12.2019

Skutečnost

k 31.12.2019
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Komentář k vyhodnocení hospodaření MO Pardubice 
IV za rok 2019 

Zdroje: 

Podstatnou částí zdrojů MO Pardubice IV byly dotace a daně převáděné na MO z města Pardubice. 
Podíly na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH) byly naplněny na 107 %. Příjmy ze 
správních poplatků byly naplněny na 84,1 %. V daňových příjmech vidíme rovněž mimořádný 
transfer z rozpočtu MO Pardubice IV do rozpočtu Statutárního města Pardubice na úhradu služeb 
pověřence pro GDPR, který byl zapracovaný do rozpočtu během roku a byl realizovaný na 100 %.  
Rozhodující místní poplatky (co do objemu finančních prostředků) - poplatek ze psů byl naplněn na 
91,4 % a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů byl naplněn na 100,8 %. Poplatek za užívání veřejného 
prostranství byl naplněn na 92,6 %. Nedaňové příjmy byly převážně rovněž naplněny. Obsahem 
položky Ostatní nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti (knihovny) a náklady řízení 
k vymáhání pohledávek z přestupků. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl naplněn na 100 %. 
Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí pozemků (umístění reklamy) – transfer z města Pardubice 
- byl naplněn na 100,8 %.  

Celkové příjmy dosáhly výše 31.208.635,25 Kč, tj. 106,5 % upraveného rozpočtu. 

Financování: 

Ve financování je patrné, že ve skutečnosti došlo ke změně (zvýšení) stavu peněžních prostředků 
oproti stavu k 1. 1. 2019, kdy byl stav 16.747.968,39 Kč. Zvýšení činilo 462.999,30 Kč. Další 
položkou v rámci financování je výdaj ve výši 345.929,00 Kč. Jedná se o částku přídělu do 
sociálního fondu.  
Financování celkem představuje částku 808.928,30 Kč. 

Celkové zdroje k pokrytí výdajů rozpočtu v roce 2019 byly (běžné příjmy celkem + financování 
celkem) ve výši 30.399.706,95 Kč s tím, že stav peněžních prostředků k 31.12.2019 byl 
17.685.269,45 Kč. Tato částka je hlavním zdrojem pro finanční vypořádání roku 2019 a bude 
zahrnuta do rozpočtu roku 2020 v rozpočtovém opatření č. 2. 

Výdaje: 

Při sestavování rozpočtu a provádění jednotlivých rozpočtových opatření MO Pardubice IV byly 
finanční částky do jednotlivých položek stanoveny převážně s rezervou. Proto při pohledu do 
tabulky výdajů vidíme, že plnění jednotlivých položek se pohybují do 100 %. K položkám, které se 
výrazně liší od schváleného rozpočtu, podáváme následující informace. 

V kapitole Vnitřní správa:  
Čerpání prostředků v Kapitole Vnitřní správa bylo celkem na 87,6 % upraveného rozpočtu. Položky 
byly čerpány podle potřeby, ve většině položek došlo k úsporám, někde k menším a někde k větším 
– například u položek Pohoštění a dary ÚMO + starosta a také Sbor dobrovolných hasičů.
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V kapitole Životní prostředí: 
Položky v této kapitole byly čerpány dle skutečných potřeb. Výdaje v této kapitole byly celkem ve 
výši 5.173.459,17 Kč a byly čerpány na 79,52 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo například u 
položky Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň z důvodu nižšího počtu sečí travnatých 
ploch z ze stejného důvodu byly finanční prostředky uspořeny i na položce Likvidace odpadů.  

V kapitole Doprava: 
V této kapitole byly položky čerpány převážně dle předpokladů. Celkem byly finanční prostředky 
v této kapitole čerpány ve výši 12.894.956,90 Kč, tj. na 84,7 % upraveného rozpočtu. Finanční 
prostředky na neuskutečněné investiční akce byly v poslední změně rozpočtu převedeny do rezervy 
rozpočtu a současně zařazeny do rozpočtu roku 2020. Transfer na dopravu z města Pardubic činil 
celkem 4.945.965 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na všechny činnosti v oblasti dopravy nebylo 
možné pokrýt z těchto transferů z města Pardubice, dotovali jsme rozdíl ve výši 7.948.991,90 Kč 
z našich prostředků.  

V kapitole Školství, mládež a tělovýchova: 
Většina položek byla čerpána dle rozhodnutí Kulturní, sportovní a školské komise Rady MO 
Pardubice IV. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány ze strany příjemců. Čerpání této 
kapitoly bylo celkem ve výši 387.236,00 Kč, tj. 80 % upraveného rozpočtu.  

V kapitole Kultura: 
Většina položek byla čerpána dle předpokladů. Čerpání této kapitoly bylo celkem ve výši 369.132,52 
Kč, tj. 63,9 % upraveného rozpočtu. K úsporám došlo u položek Zájmová činnost a rekreace, kde 
bylo uspořeno na výletu organizovaném Školskou, sportovní a kulturní komisí. Dále nebyla 
vyčerpaná položka Kulturní záležitosti MO Pardubice IV, k úsporám došlo převážně u kulturních 
akcí pořádaných ÚMO Pardubice IV. Z této položky byla rezervovaná částka 7.000 Kč pro každý 
osadní výbor na pořádání kulturních a společenských akcí. Většina osadních výboru své prostředky 
využila, jediným osadním výborem, který nevyužil rezervované prostředky vůbec, byl Osadní výbor 
Slovany. Jisté úspory byly i na položce Knihovny.  

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 30.399.706,95 Kč. 

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 byl 17.685.269,45 Kč a 
představuje celkovou rezervu rozpočtu po všech rozpočtových opatřeních roku 2019. Část této 
rezervy ve výši 9.300.000 Kč již byla zapojena do schváleného rozpočtu na rok 2020. K finančnímu 
vypořádání z rozpočtu MO Pardubice IV za rok 2019 tedy zbývá částka 8.385.269,45 Kč. K této 
částce bude do finančního vypořádání přičtena částka vypořádání s městem Pardubice za rok 2019 
v celkové výši 539.373,45 Kč (viz. str. č. 7 tohoto materiálu). Celková částka k finančnímu 
vypořádání je tedy 8.924.642,90 Kč. 
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Přehled hospodaření sociálního fondu 
 MO Pardubice IV za rok 2019 

Tvorba a čerpání SF: Stav (změna) v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2019  214.343,77 

Příděl do SF v roce 2019 
Úroky z běžného účtu   
Použití SF v roce 2019 

 +  345.929,00 
 +  224,60 
-   265.249,70 

Stav k 31. 12. 2019  295.247,67 

 Použití SF v roce 2019 použito na: 
 Příspěvek na stravování ………………............................      65.580,00 Kč 
 Příspěvek na penzijní připojištění  ……………………...    108.000,00 Kč 
 Ostatní (příspěvek na reprezentaci, jubilea) ………….      91.000,00 Kč 
 Bankovní poplatky ………………………………………….              669,70 Kč 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 celkem zapojeno .............................................................     265.249,70 Kč 
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Návrh finančního vypořádání MO Pardubice IV 
za rok 2019

Hlavní činnost: 

Zdroje: 
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019    4.192.290,71 Kč 
Zůstatek příjmového účtu k 31. 12. 2019  12.917.125,72 Kč 
Zůstatek výdajového účtu k 31. 12. 2019     555.222,02 Kč 
Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2019         20.631,00 Kč 
Vlastní zdroje celkem        17.685.269,45 Kč 

Finanční vypořádání s městem Pardubice: 
25 % z nájemného z pozemků za rok 2019         460.776,76 Kč 
Doplatek DPH         4,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2018         15.671,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2019              62.921,69 Kč 
Finanční vypořádání s městem Pardubice celkem  539.373,45 Kč 

ZDROJE CELKEM  18.224.642,90 Kč 

Výdaje: 
Krytí výdajů schváleného rozpočtu roku 2020  9.300.000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM  9.300.000,00 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2019  8.924.642,90 Kč 

Celkový výsledek k finančnímu vypořádání: 8.924.642,90 Kč 
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Stav pohledávek MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 

Pohledávky v hlavní činnosti: 
K 31. 12. 2019 měl MO Pardubice IV v hlavní činnosti tyto pohledávky: 

Účet 314 – poskytnuté krátkodobé provozní zálohy v celkové výši 106.400,00 Kč – jedná se o uhrazené zálohy na 
energie a materiál. 

Účet 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy po lhůtě splatnosti v celkové výši 218.748,52 Kč. Jedná se o: 

a) přestupky 92.000,- Kč, z toho:
92.000,00 Kč nedoplatky 

b) místní poplatek za TKO 126.819,52 Kč, z toho:
199.996,52 Kč nedoplatky 
  73.177,00 Kč přeplatky  

c) místní poplatek ze psů  - 71,- Kč, z toho:
 6.000,00 Kč nedoplatky 
 6.071,00 Kč přeplatky  

Celkem měl MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 218.748,52 Kč. 
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Přehled o hospodaření s majetkem 
MO Pardubice IV za rok 2019 

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (účet 018): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019:  162.671,36 Kč 
Přírůstky:   0,00 Kč 
Úbytky:       41.162,10 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:  121.509,26 Kč 

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (účet 028): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019  2.042.810,02 Kč 
Přírůstky:   91.412,50 Kč 
Úbytky:        130.482,05 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:  2.003.740,47 Kč 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (účet 022): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019:  5.118.243,34 Kč 
Přírůstky:   797.464,99 Kč 
Úbytky:       652.008,10 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:  5.263.700,23 Kč 

ZÁSOBY (účet 112): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019:  12.943,60 Kč 
Přírůstky:          0,00 Kč 
Úbytky:   12.943,60 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:        0,00 Kč 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice V 

Dukla 
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Závěrečný účet MO Pardubice V 
 za rok 2019 

Návrh závěrečného účtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 26. 5. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V 
za r. 2019 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2019 bez výhrad;

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2019, komentář k návrhu
finančního vypořádání za r. 2019, přehledové a rozborové tabulky a přílohy
závěrečného účtu;

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2019 vč. návrhu finančního vypořádání
sociálního fondu za r. 2019, návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a aktuálního rozpočtu
sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019, které jsou
uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu
finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským
obvodem uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu
s podmínkou, že ji schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.

Důvodová zpráva: 

Rozpočet městského obvodu na r. 2019 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského 
obvodu dne 19. 12. 2018. Zastupitelstvo městského obvodu V v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), projednalo a schválilo celkem čtyři změny 
rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2019 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2019: 
-  komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2019 (str. 2–6), 
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2019 vč. sociálního fondu a rozpočtová 
opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2019 zapojují do rozpočtu na r. 
2020 (str. 7-8), 
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- tabulky s rozborem hospodaření za r.  2019 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2  
na str. 9–21), 
- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2019 (tabulka č. 3 na str. 22-25), 
- přehled o čerpání na položce společenské akce MO Pardubice V v r. 2019 (tabulka č. 4 na str. 
26), 
- přehled o dotacích poskytnutých v r. 2019 (tabulka č. 5 na str. 27-30) a komentář (str. 31), 
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2019 (komentář a tabulka č. 6  na str. 32),  
- návrh finančního vypořádání za r. 2019 a návrh finančního vypořádání sociálního fondu za r. 
2019 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 33-36), 
-  návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí 
finančního vypořádání za r. 2019 (tabulka č. 14 a 15 na str. 37-47), 
-  přehled pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2019 (tabulka č. 16 na str.  48) 
a komentář (str. 49), 
-  přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2019 (tabulka č. 17 na str. 49) a komentář (str. 50), 
-  přílohy (budou k dispozici přímo na jednání ZMO, je možno do nich nahlédnout u vedoucí 
ekonomického odboru ÚMO a zveřejňují se rovněž na internetových stránkách):  

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019 Statutárního města Pardubice 
(vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje, 
-  účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2019. 

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2019 
nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření. 

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2019 

Příjmová část rozpočtu 

Příjmy za období leden-prosinec 2019 činily 46 171,1 tis. Kč, což představuje 
106,8 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě 
a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 40 809,8 tis. Kč, což odpovídá 107 % 
z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. Městský obvod odvedl do rozpočtu města podíl 
za TKO dle Statutu v celkové výši je 6 143,9 tis. Kč. Městský obvod obdržel z města pojistné 
plnění ve výši 103,6 tis. Kč. Výsledný podíl na DPH tak činí 34 769,5 tis. Kč, což je 108,3 % 
rozpočtované částky.  

Správní poplatky byly vybrány v částce 290,7 tis. Kč, tj. 108,9 % rozpočtu. Z toho činily 
správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 12,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 
64,8 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 146 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy 
z Czech Pointu celkem 67,4 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 810,7 
tis. Kč, tj. 102,2 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy 
z místního poplatku z TKO ve výši 7 350,9 tis. Kč, tj. 101,4 % rozpočtované částky. Dále byly 
vybrány místní poplatky ze psů ve výši 436,3 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 
1 023,4 tis. Kč.  
Nedaňové příjmy celkem činily 462,5 tis. Kč, což je 115,5 % rozpočtované částky. 
 Do nedaňových příjmů patřily např. příjmy z úroků na bankovních účtech 7,3 tis. Kč, přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady 48,6 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování 
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záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 15,2 tis. Kč, dary na péči o zeleň celkem ve výši 
16,5 tis. Kč, dar na společenskou akci Masopust – lidová slavnost ve výši 10 tis. Kč, podíl na 
příjmech za reklamu z města ve výši 151,8 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji 
MO v částce 37,8 tis. Kč a sankční platby (pokuty) v částce 175,4 tis. Kč. Pro úplnou informaci 
o výši sankčních plateb (pokut) je vhodné uvést, že městský obvod obdržel smluvní pokutu za
opožděnou realizaci akce v ul. Mikulovická ve výši 125 tis. Kč. U této pokuty došlo k zápočtu 
s fakturou za akci, proto se podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě tato operace neřeší přes 
rozpočtovou skladu a neobjevuje se v příjmech, ale jako snížení výdaje na akci dle skutečného 
pohybu peněžních prostředků. 
Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu 
mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb (SDÚ) činila 1 261,8 
tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Městský obvod stejně jako v předchozích letech 
obdržel dotaci na monitorovací stanici ve výši 50 tis. Kč. Dále městský obvod dostal dotaci na 
volby do Evropského parlamentu ve výši 525,9 tis. Kč, která plně pokryla výdaje vynaložené 
na volby. 

Financování 

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu 
proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 
385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce – 3 717,2 tis. Kč se v části financování uvádí 
v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na 
bankovních účtech k 31.12. 2019 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka 
nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly 
použity nevyčerpané prostředky z roku 2019 zapojené do rozpočtu 2020.  
Městský obvod dále obdržel prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2018 ve výši 
259,2 tis. Kč. Rovněž byl po schválení závěrečného účtu za r. 2018 proveden doplňkový příděl 
ve výši 137,2 tis. Kč do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření s fondem. Cizí peníze 
představují zadržené srážek z mezd a jejich převody.  

Výdajová část rozpočtu 

Celkové výdaje za období leden-prosinec 2019 dosáhly částky 42 193,3 tis. Kč, tj. 65,4 % 
rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného 
rozpočtu. 

Kapitola 13 – sociální věci 

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje. Z rezerv nebyly do této kapitoly 
převedeny žádné prostředky. 

Kapitola 14 – vnitřní správa 

Celkové výdaje této kapitoly činily 16 002,6 tis. Kč, tj. 91,8 % z rozpočtovaných výdajů. Platy 
zaměstnanců dosáhly výše 8 079 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtované částky 
(z toho náhrady DNP 32,3 tis. Kč). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění 
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zaměstnanců, zastupitelů a z dohod činilo 3 230,6 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtované částky. 
Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 125,1 tis. Kč představovaly 99,2 % rozpočtované částky. 
Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily 
celkem 86,3 tis. Kč, tj. 95,8 % rozpočtu (tržní správce, dohoda za zástup na knihovně). Odměny 
za práci v komisích dosáhly částky 87,3 tis. Kč, tj. 87,3 % rozpočtované částky. 
Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 286,3 tis. Kč, tj. 80,9 % rozpočtované částky.  Podrobné 
čerpání položky provoz úřadu je následující: 

- nákup materiálu 164,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, 
květiny atd.), tiskoviny 4 tis. Kč, léky a zdravotnický materiál 1 tis. Kč;  

- drobný dlouhodobý majetek 42 tis. Kč (vysavač, kancelářské židle, mobily, pouzdro, 
zástěny – část ceny, která není hrazena z dotace na volby, řezačka, konvice, zásobník 
na vodu); 

- voda a stočné 25,4 tis. Kč, teplo 58,8 tis. Kč, plyn 2,2 tis. Kč a el. Energie 86,5 tis. Kč; 
- nájemné 103,1 tis. Kč, služby telekomunikací 62,6 tis. Kč; 
- poštovné 102 tis. Kč, tisk složenek TKO 30,7 tis. Kč;  
- bankovní poplatky 17,2 tis. Kč (z toho za platby kartou 1 tis. Kč); 
- školení a vzdělávání 110,7 tis. Kč, účastnické poplatky za konference 2,4 tis. Kč, 

odborná literatura a předplatné 33 tis. Kč; 
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 226,7 tis. Kč, ostatní služby 152,9 tis. Kč 

(např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, poplatek za 
zveřejnění ve věstníku VZ, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím, 
odborný dohled k veř. zakázkám atd.); 

- cestovné 31,5 tis. Kč, PHM 18,8 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč, opravy a údržba 
9,2 tis. Kč. 

Pohoštění činilo 51,1 tis. Kč, tj. 73 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly 
vynaloženy v částce 88,1 tis. Kč, což představuje 55,1 % rozpočtované částky. Jednalo se např. 
o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty
a také o úpravu programu pokladna pod hranici technického zhodnocení ve výši 23,1 tis. Kč 
v souvislosti se zavedením možnosti placení kartou. Byl proveden přesun a částečná likvidace 
rozbitých stánků celkem za 89 tis. Kč, tj. 98,9 % rozpočtované částky. 
Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 
162,5 tis. Kč, tj. 85,5 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 84 tis. Kč, tj. 93,3 % 
rozpočtované částky. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena 
v částce 10,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly zaplaceny drobné dárkové 
předměty za 96,5 tis. Kč, tj. 96,6 % rozpočtované částky. Na volby do Evropského parlamentu 
bylo vynaloženo 525,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.  

Kapitola 15 – životní prostředí  

Celkem činily výdaje v této kapitole 12 932,3 tis. Kč, což je 77,3 % rozpočtované částky. V péči 
o zeleň bylo vynaloženo 5 913,9 tis. Kč, tj. 78,7 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč
za 1 155,8 tis. Kč, o ostatní údržbu zeleně celkem za 3 538,8 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy 
zeleně, výsadba, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, zálivku atd.), úklid psích exkrementů 
v částce 274,3 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 944,9 tis. Kč (revize a opravy 
hřišť, materiál). Z této položky byly také dle nové metodiky MmP pro sledování majetku 
uhrazeny např. lavičky za 36,1 tis. Kč, sušáky za 92,2 tis. Kč, koš na psí exkrementy za 2,3 tis. 
Kč, houpačka za 12,1 tis. Kč, mobilní dřevěné oplocení za 37,1 tis. Kč, odpadkový koš za 2,2 
tis. Kč. 
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Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 616,3 tis. Kč, výsyp 
odpadkových košů činil 749,8 tis. Kč a výdaje za separační dvůr 4,2 tis. Kč. Celkem výdaje za 
odpady dosáhly 1 376,9 tis. Kč, tj. 78,7 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici 
ve výši 334,6 tis. Kč činí 83,6 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a 
příspěvek na provoz stanice. Byly uhrazeny stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem 
v částce 871,9 tis. Kč. Z položky investice byla zaplacena kontejnerová stání celkem za 449,6 
tis. Kč a trampolína za 284,9 tis. Kč. 
Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 179,6 tis. Kč, což je 96,8 % 
z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 942,1 tis. Kč pokryto obdrženou dotací 
z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 731,8 tis. Kč, tj. 95,5 % 
z rozpočtované částky, z toho 319,8 tis. Kč je hrazeno dotací z úřadu práce. Z položky provoz 
SDÚ byla zakoupena sekačka za 23 tis. Kč, byl pořízen materiál za 105,2 tis. Kč, PHM za 62,7 
tis. Kč, byla zaplacena oprava techniky za 105,9 tis. Kč a ostatní služby za 7,9 tis. Kč atd. 
Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 308 tis. Kč, tj. 90,6 % rozpočtu.  Z položky SDÚ – 
DHM byl pořízen osobní automobil v hodnotě 348,9 tis. Kč tj. 99,7 % rozpočtu. 

Kapitola 27 – doprava 

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 12 106 tis. Kč, tj. 51 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy 
a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 
4 512,5 tis. Kč, což je 76,5 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy po zimě za 
3 075,4 tis. Kč, opravu plochy na Zborovském náměstí za 98,7 tis. Kč, opravu zámkové dlažby 
u ZŠ J. Ressla za 168,7 tis. Kč a další opravy a údržba komunikací na území městského obvodu. 
Z položky rekonstrukce, investice – PD bylo vynaloženo celkem 582,4 tis. Kč, tj. 29,1 % 
rozpočtované částky (byla uhrazena projektová dokumentace k vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 
2116-2118 a čp. 2119-2121 za 159,7 tis. Kč, ke komunikaci ul. Do Zahrádek Pardubice za 199,7 
tis. Kč, ke komunikaci a chodníku ul. Na Záboří za 146,4 tis. Kč a k vnitrobloku ul. Devotyho 
2447-2448, 2443-2446 za 76,5 tis. Kč). Na položce byly rovněž prostředky rezervované pro 
zadanou a zatím nedokončenou projektovou dokumentaci, které byly převedeny do r. 2020. 
Za stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice, 1. a 2. etapa, bylo vydáno 2 400,5 
tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky. Na stavební úpravy vnitrobloku Lexova, Jiránkova, A. 
Krause bylo vynaloženo 4 589,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Akce ve vnitrobloku 
kpt. Nálepky – A. Krause – Sokolovská – Lexova se přesouvá do dalšího roku, protože si na 
její realizaci městský obvod postupně shromažďuje prostředky. Za provoz osvětlení kaple 
v Dražkovicích bylo vydáno 12,8 tis. Kč, tj. 64,1 % rozpočtované částky. Hrazena byla oprava 
osvětlení a elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplaceno 
7,9 tis. Kč, tj. 15,8 % rozpočtované částky. 

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura 

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 049,2 tis. Kč, což je 96 % rozpočtované částky.  
Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 229,9 tis. Kč na položky určené pro výplatu 
jednotlivých dotací. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do 
kapitoly 33 převedeno celkem 120 tis. Kč. Všechny schválené dotace již byly vyplaceny. 
Přehled schválených i vyplacených dotací z rezerv je uveden na str. 22-23. Na životní jubilea 
občanů - dárky věcné a peněžní bylo vydáno 173,2 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtu, pořizovalo se 
hromadně větší množství knih a balíčky. Z položky drobné akce pro občany uhradily akce 
Čarodějnice, soutěž O starostův koláč a Vánoce se starostou celkem v částce 30,8 tis. Kč, tj. 
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61,6 % rozpočtované částky. Za páteční koncerty bylo vyplaceno 47,1 tis. Kč, tj. 78,6 % 
rozpočtované částky. 

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO 
Pardubice V vydáno 448,2 tis. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu. Z toho připadlo: 

- na Dětský karneval 29,9 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky, 
- na Masopust 51,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky, 
- na Zelený čtvrtek 9,4 tis. Kč, tj. 99,8 % plánované částky, 
- na počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,  
- na Slavnost MO Pardubice V 204,5 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky, 
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 38,8 tis. Kč tj. 100 % plánované částky, 
- na Rozsvěcení vánočního stromečku 39,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky, 
- na Vánoční punč 44,9 tis. Kč, tj. 96,7 % plánované částky. 

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky společenské akce MO je 
uveden v tabulce na str. 26.  

Kapitola 34 – kultura 

Z kapitoly bylo vyčerpáno 103,1 tis. Kč, tj. 77,6 % rozpočtovaných prostředků na provoz 
knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 44,8 tis. Kč, drobný dlouhodobý 
hmotný majetek (regály a větrák) za 23,4 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, el. energie za 13,4 tis. Kč, 
voda 3,4 tis. Kč, telefonní poplatky 6 tis. Kč atd.  

Rezervy 

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období plně vyčerpána po schválení 
RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 
120 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, 
ze kterých již byly vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Rezerva rozpočtu činila 5 188,1 tis. Kč, 
rezerva na krizová opatření činila 200 tis. Kč (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 22-25).  

Sociální fond 

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly, tj. celkem 385 tis. Kč, 
a úroky 0,1 tis. Kč, celkem 385,1 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu. Ve financování výdajů se zobrazuje 
doplatek přídělu za r. 2018 dle směrnice ve výši 137,2 tis. Kč a dále změna stavu běžného účtu 
sociálního fondu (zvýšení ve výši 25,2 tis. Kč). 
Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 497,2 tis. Kč, tj. 62,8 % rozpočtu. 
Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné 
starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na 
pojištění, ozdravný program, vstupenky na filharmonii a do divadla a bankovní poplatky za 
vedení účtu sociálního fondu.  
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Komentář k návrhu finančního vypořádání MO Pardubice V 
za r. 2019 a rozpočtová opatření v rámci finančního vypořádání 

Návrh finančního vypořádání za r. 2019 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek 
na základním běžném účtu k 31. 12. 2019 ve výši 25 257 019,59 Kč, což jsou přebytky příjmů 
z r. 2019 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2019, které se snižují o cizí peníze ve 
výši 2,4 tis. Kč (zadržené srážky z mezd a jejich převody), jednak prostředky z finančního 
vypořádání s městem za r. 2019 ve výši 172 096,03 Kč, které budou převedeny z města do 
rozpočtu městského obvodu (viz tabulka č. 7 na str. 33). Celkem tedy činí zdroje 25 426 708,62 
Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2020 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek 
na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 25 426,7 tis. Kč).  
Tyto zdroje z r. 2019 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2020 ještě před 
finančním vypořádáním za r. 2019, a to celkem ve výši 15 558 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 
33). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2020 zapojeno 13 122 tis. Kč a další 
prostředky z r. 2019 ve výši 2 436 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2020 v rámci 
1. změny rozpočtu na r. 2020.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2019 tedy zbývá 9 868 708,62 Kč 
(v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 9 868,7 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši 
navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2020 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 7 na str. 
33). 

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2019 
představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2019, který činil 294 790,28 Kč, 
a doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2019 ve výši 166 486,00 Kč dle směrnice pro 
hospodaření s fondem, tj. celkem 461 276,28 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhleno na celé 
stokoruny a celková částka pak vychází 461,3 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 241,9 tis. 
Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 před finančním vypořádáním 
(viz tabulka č. 11 na str. 35).  

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2019 tedy zbývá 
219 376,28 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 219,4 tis. Kč). Tyto prostředky jsou 
v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r 2019 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 
11 na str. 35).  

V rámci finančního vypořádání za r. 2019 jsou navržena následující rozpočtová opatření, 
kterými se zbývající prostředky z r. 2019 zapojují do rozpočtu na r. 2020 a do rozpočtu 
sociálního fondu na r. 2020: 

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 400 tis.
Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 
15 – životní prostředí o tutéž částku  

Tyto prostředky budou použity na položce určené pro péči o zeleň (výsadby, pletí, opravy hřišť 
a hracích prvků, pořizování drobných prvků, košů atd.). 

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 1 000 tis.
Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská – Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava o tutéž částku  
Na plánovanou akci se z finančního vypořádání za r. 2019 přidávají další prostředky. 
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3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 166,5 tis.
Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přídělu 
do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice v záporné částce, tj. ve výši – 166,5 tis. Kč  
Uvedené prostředky (přesně částka 166 486,00 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
v rozpočtu uvedena jako 166,5 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek 
základního přídělu za r. 2019 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.  

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 8 130,1
tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku 

5. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2019 ve výši
172,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku 
O uvedené prostředky (přesně o částku 8 302 222,62 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
v rozpočtu uvedena jako 8 302,2 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto 
prostředků jsou nevyčerpané prostředky městského obvodu z r. 2019 ve výši 8 130 126,59 Kč 
(z důvodu zaokrouhlení je uvedeno jako 8 130,1 tis. Kč), část je finanční vypořádání s městem 
za r. 2019 ve výši 172 096,03 Kč (z důvodu shodného zaokrouhlení s městem je v rozpočtu 
uvedeno jako 172,1 tis. Kč). 

6. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek
přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 166,5 tis. Kč 
a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku  

7. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2019 v rámci sociálního fondu
o 52,9 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž
částku 

Doplatek přídělu za r. 2019 ve výši 166,5 tis. Kč (přesně částka 166 486,-- Kč, která je 
v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2019 ve 
výši 52,9 tis. Kč (přesně částka 52 890,28 Kč která je v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny), 
tj. celkem 219,4 tis. Kč (přesně částka 219 376,28 Kč), se převádějí v plné výši do rezervy 
sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená 
zastupitelstvem městského obvodu. 

Údaje o upraveném rozpočtu na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tabulce č. 14 
a č. 15 (str. 37-47) vycházejí ze stavu upraveného rozpočtu před zveřejněním této zprávy. 
Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 zůstávají 
ve výši 47 583,3 tis. Kč, financování celkem dosahuje částky 24 875,2 tis. Kč a výdaje 
odpovídají celkovým zdrojům ve výši 72 458,5 tis. Kč (viz tabulka č. 14). Příjmy rozpočtu 
sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 zůstávají v částce 385 
tis. Kč, zdroje a výdaje činí 846,3 tis. Kč (viz tab. č. 15).  

Hospodářský výsledek za r. 2019 činil 12 874 673,00 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, 
který je součástí účetní závěrky.  
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Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2019 

Příjmy 
  Schválený  

rozpočet             
na r. 2019   

v tis. Kč 

Upravený 

rozpočet             
na r. 2019 po 4. 

změně rozpočtu               
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu               
v období   leden-prosinec 

v  Kč v % 

příjmy daňové - třída 1 40 011,2 40 990,8 43 870 883,54 107,0% 

DPH - podíl na sdílených daních 31 998,6 32 102,2 34 769 464,00 108,3% 

DPH - podíl na daních 15 638,6 15 638,6 16 732 161,00 107,0% 

DPH - transfer na živ. prostředí 14 718,3 14 718,3 15 747 528,00 107,0% 

DPH - transfer na dopravu 7 785,6 7 785,6 8 330 067,00 107,0% 
DPH - transfer z rozpočtu města - převod 
pojistného plnění 0,0 103,6 103 619,00 100,0% 
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. 
města(odvod TKO) -6 143,9 -6 143,9 -6 143 911,00 100,0% 

správní poplatky 291,0 267,0 290 733,00 108,9% 

SP za povolení k umístění herního prostoru 30,0 12,5 12 500,00 100,0% 

SP správní poplatky doprava 45,0 59,0 64 800,00 109,8% 

SP tombola 0,0 0,0 0,00 x 

SP ověření podpisu 180,0 142,0 146 013,00 102,8% 

SP ostatní 36,0 53,5 67 420,00 126,0% 
poplatky a odvody v oblasti životního 
prostředí 0,0 0,0 0,00 x 

místní poplatky 7 721,6 8 621,6 8 810 686,54 102,2% 

MP ze psů 420,0 420,0 436 323,16 103,9% 

MP za užívání veřejného prostranství 550,0 950,0 1 023 448,00 107,7% 

MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 6 751,6 7 251,6 7 350 915,38 101,4% 

příjmy nedaňové - třída 2 2 306,0 400,5 462 509,82 115,5% 

příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,00 x 

příjmy z činnosti knihovny 14,0 14,0 15 170,00 108,4% 

přijaté sankční platby, pokuty 80,0 120,0 175 435,00 146,2% 

příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 7,0 7,0 7 260,55 103,7% 

dar na péči o veřejnou zeleň 0,0 15,0 15 000,00 100,0% 
dar na společenskou akci Masopust - lidová 
veselice 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 
dar na péči o veřejnou zeleň na území MO 
Pardubice V 0,0 1,5 1 500,00 100,0% 

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 38,0 48 600,10 127,9% 
ostatní nedaňové spříjmy, neidentifikované 
příjmy a mylné platby 0,0 0,0 0,00 x 
příjmy za využívání a zneškodňování 
odpadů (bioodpad) - převádí se na město 0,0 0,0 0,00 x 
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Příjmy 
  Schválený  

rozpočet             
na r. 2019   

v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet             

na r. 2019 po 4. 

změně rozpočtu               
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu               
v období   leden-prosinec 

v  Kč v % 

předpokládaná dotace na volby do 
Evropského parlamentu 560,0 0,0 0,00 x 

přepokládaná dotace na komunální volby 0,0 0,0 0,00 x 

předpokládaná dotace od  ÚP na VPP 1 450,00 0,00 0,00 x 
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou 
službu 20,0 20,0 0,00 0,0% 
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji 
MO 25,0 25,0 37 752,00 151,0% 
příjmy za reklamní zařízení převedené z 
města 150,0 150,0 151 792,17 101,2% 

kapitálové příjmy - třída 3 0,0 0,0 0,00 x 

příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,00 x 

přijaté dotace - třída 4 302,00 1 838,31 1 837 744,39 100,0% 
dotace  na monitorovací stanici (Pardubický 
kraj) 0,0 50,0 50 000,00 100,0% 

dotace na volby do Evropského parlamentu 0,0 525,9 525 920,39 100,0% 

 dotace z ÚP 302,00 1 262,41 1 261 824,00 100,0% 

PŘÍJMY CELKEM 42 619,20 43 229,61 46 171 137,75 106,8% 

Financování 
  Schválený  

rozpočet             
na r. 2019   

v tis. Kč 

Upravený 

rozpočet             
na r. 2019 po 4. 

změně rozpočtu               
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu               
v období   leden-prosinec 

v  Kč v % 

financování celkem 9 755,0 21 274,8 -3 977 791,60 x 

financování - příděl do sociálního fondu -385,0 -385,0 -385 000,00 100,0% 
financování - doplnění záloh. přídělu do 
sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice 0,0 -137,2 -137 219,49 100,0% 
financování - změna stavu bankovních účtů 
(zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 -3 717 226,37 x 
cizí peníze (na bankovních účtech 
podléhajících RS, DPH RCH před odvodem 
na FÚ) 0,0 0,0 2 407,00 x 
financování - zapojení nevyčerpaných 
prostředků z  r. 2018 10 140,0 21 537,8 0,00 0,0% 
financování - finanční vypořádání s městem       
za r. 2018 0,0 259,2 259 247,26 100,0% 

ZDROJE CELKEM 52 374,20 64 504,41 42 193 346,15 65,4% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2019   

v tis. Kč     
CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období    
leden - prosinec        

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období    
leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu        
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

dotace a dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

14 vnitřní správa 17 133,0 375,0 17 508,0 16 679,1 755,0 17 434,10 16 002 595,13 95,9% 0,0 0,0% 16 002 595,13 91,8% 
platy zaměstnanců a náhrady 
mezd v době nemoci 7 929,0 0,0 7 929,0 8 079,0 0,0 8 079,0 8 079 000,00 100,0% 0,00 x 8 079 000,00 100,0% 
odměny členové zastupitelstva 
a náhrady v době nemoci 2 543,0 0,0 2 543,0 2 143,0 0,0 2 143,0 2 125 079,00 99,2% 0,00 x 2 125 079,00 99,2% 
odměny a dary za práci v 
komisích a výborech 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0 100,0 87 300,00 87,3% 0,00 x 87 300,00 87,3% 

dohody 220,0 0,0 220,0 90,0 0,0 90,0 86 264,74 95,8% 0,00 x 86 264,74 95,8% 
sociální a zdravotní  pojištění, 
ostatní pojištění zaměstnanců 
a zastupitelů (vč.dohod a 
komisí) 3 436,0 0,0 3 436,0 3 256,0 0,0 3 256,0 3 230 647,59 99,2% 0,00 x 3 230 647,59 99,2% 

provoz ÚMO V 1 590,0 0,0 1 590,0 1 590,0 0,0 1 590,0 1 286 326,40 80,9% 0,00 x 1 286 326,40 80,9% 

dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM    
(nad 40 tis. Kč) 0,0 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

pohoštění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 51 133,00 73,0% 0,00 x 51 133,00 73,0% 

výpočetní technika (provoz) 110,0 0,0 110,0 160,0 0,0 160,0 88 148,70 55,1% 0,00 x 88 148,70 55,1% 

zpravodaj MO 230,0 0,0 230,0 190,0 0,0 190,0 162 536,00 85,5% 0,00 x 162 536,00 85,5% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      
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v tis. Kč     

KAPITÁL.   
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Schválený 

rozpočet 
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v tis. Kč     

CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
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rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 
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KAPITÁL.   
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rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          
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leden - prosinec        

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období    
leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu        
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tržnice  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
provozní výdaje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tržnice 10,0 0,0 10,0 140,0 0,0 140,0 88 972,00 63,6% 0,00 x 88 972,00 63,6% 
úpravy a moduly k 
programům  20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

bezpečnostní kamery 0,0 300,0 300,0 0,0 700,0 700,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

informační tabule 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

pověřenec GDPR 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 84 000,00 93,3% 0,00 x 84 000,00 93,3% 
výdaje na volby do 
Evropského parlamentu 560,0 0,0 560,0 526,1 0,0 526,1 525 920,39 100,0% 0,00 x 525 920,39 100,0% 

platby daní (DPH) 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 10 692,81 42,8% 0,00 x 10 692,81 42,8% 
vrácení příjmů z předchozích 
let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
propagační předměty a 
aktivity 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 96 574,50 96,6% 0,00 x 96 574,50 96,6% 

dary 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

15 životní prostředí 12 905,2 2 880,0 15 785,2 13 201,2 3 530,0 16 731,2 10 976 974,28 83,2% 1 955 361,6 55,4% 12 932 335,91 77,3% 

péče o zeleň 6 000,0 0,0 6 000,0 7 516,5 0,0 7 516,5 5 913 876,40 78,7% 0,00 x 5 913 876,40 78,7% 

monitorovací stanice 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 334 570,33 83,6% 0,00 x 334 570,33 83,6% 

odpady 2 000,0 0,0 2 000,0 1 750,0 0,0 1 750,0 1 376 902,54 78,7% 0,00 x 1 376 902,54 78,7% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      
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BĚŽNÉ       
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leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu    
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

investice 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,00 x 734 504,83 66,8% 734 504,83 66,8% 
údržba mobiliáře v Lesoparku 
Dukla  57,2 0,0 57,2 57,2 0,0 57,2 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
stavební úpravy dětského hřiště 
Pod Košem 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 900,0 900,0 0,00 x 871 901,80 96,9% 871 901,80 96,9% 

veřejná griloviště 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

osvětlení a výzdoba 200,0 80,0 280,0 200,0 80,0 280,0 132 239,31 66,1% 0,00 0,0% 132 239,31 47,2% 

veřejná služba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době nemoci 2 870,0 0,0 2 870,0 2 251,4 0,0 2 251,4 2 179 562,00 96,8% 0,00 x 2 179 562,00 96,8% 
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, 
ostatní povinné pojistné 988,0 0,0 988,0 766,1 0,0 766,1 731 780,66 95,5% 0,00 x 731 780,66 95,5% 

SDÚ – provoz 370,0 0,0 370,0 340,0 0,0 340,0 308 043,04 90,6% 0,00 x 308 043,04 90,6% 
SDÚ - dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,00 x 348 955,00 99,7% 348 955,00 x 

27 doprava 5 285,0 11 700,0 16 985,0 6 183,0 17 542,0 23 725,0 4 533 270,27 73,3% 7 572 760,41 43,2% 12 106 030,68 51,0% 
opravy a údržba komunikací 
(vč. dopr. značení a kanalizace) 5 000,0 0,0 5 000,0 5 898,0 0,0 5 898,0 4 512 527,27 76,5% 0,00 x 4 512 527,27 76,5% 

opravy - PD 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

rekonstrukce, investice - PD 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,00 x 582 373,00 29,1% 582 373,00 29,1% 
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Výdaje 

Schválený 
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na r. 2019   
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KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2019   
v tis. Kč     

CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2019 

po 4. 

změně 
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BĚŽNÉ 
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leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu    
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

PD Dražkovice - sever 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
provoz osvětlení kaple 
Dražkovice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 12 823,00 64,1% 0,00 x 12 823,00 64,1% 
provoz přípojky náměstí 
Dukelských hrdinů 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 7 920,00 15,8% 0,00 x 7 920,00 15,8% 
stavební úpravy chodníků v ul. 
Mikulovická, Pardubice - 1. a 
2. etapa 0,0 3 600,0 3 600,0 0,0 2 402,0 2 402,0 0,00 x 2 400 524,82 99,9% 2 400 524,82 99,9% 
stavební úpravy vnitrobloku 
Lexova-Jiránkova-A. Krause, 
Pardubice 0,0 5 850,0 5 850,0 0,0 4 590,0 4 590,0 0,00 x 4 589 862,59 100,0% 4 589 862,59 100,0% 
chodník ul. Holcova v úseku 
Chrudimská - Ke Krematoriu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy chodníků ul. 
Mikulovická, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
oprava parkovacích ploch ul. 
Jiránkova, u BD 2206 – 2208  
a 2246 – 2248, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy komunikace 
Dražkovice sever 2. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 0,0 0,0 0,0 8 300,0 8 300,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

odtah vraků 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

investice 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 250,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

33 školství, mládež, 
tělovýchova a kultura 963,0 0,0 963,0 1 093,0 0,0 1 093,0 1 049 237,0 96,0% 0,0 x 1 049 237,00 96,0% 

příspěvky  a dary 233,0 0,0 233,0 3,064 0,0 3,064 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

páteční koncerty 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 47 135,00 78,6% 0,00 x 47 135,00 78,6% 

drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 30 806,00 61,6% 0,00 x 30 806,00 61,6% 

společenské akce MO 440,0 0,0 440,0 450,0 0,0 450,0 448 171,00 99,6% 0,00 x 448 171,00 99,6% 
životní jubilea občanů - dárky 
věcné a peněžní 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 173 241,00 96,2% 0,00 x 173 241,00 96,2% 
dotace TJ Tesla na na turnaj 
seniorů 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 x 6 000,00 100,0% 
dotace Anglické gymnázium - 
AGYSLINGUA“ 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Maminka má svátek  0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 5 800,00 100,0% 0,00 x 5 800,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Týden se Sluníčkem 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 x 6 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – Děti 
slaví svátek 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 6 700,00 100,0% 0,00 x 6 700,00 100,0% 
dotace Hvězda Pardubice na 
Desítku, Lidový běh, Běh pro 
rodiče s dětmi a Dětský den  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Miroslav Kubálek – 
Dětské čarodějnice 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
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v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace DDM ALFA – 
Sportovní hry 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 x 4 500,00 100,0% 
dotace DDM ALFA – 
Přírodovědná soutěž 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 x 4 500,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Parapohár 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Pohár vozíčkářů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Kin-ball – Pohár 
starosty 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace ŠUMÁK – Víkendové 
akce 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Waldorfská – 
Starořecká olympiáda 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20 000,00 100,0% 0,00 x 20 000,00 100,0% 
MŠ Motýlek – Společné 
přemýšlení 0,0 0,0 0,0 7,671 0,0 7,671 7 671,00 100,0% 0,00 x 7 671,00 100,0% 
dotace SKP Centrum – Duben 
– měsíc Země 0,0 0,0 0,0 3,835 0,0 3,835 3 783,00 98,6% 0,00 x 3 783,00 98,6% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
podpora handicapovaných dětí 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace BK Pardubice – 
mezinárodní turnaj 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Kamarád na 
Keramickou dílnu, vystoupení 
dětí 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 7 000,00 100,0% 0,00 0,0% 7 000,00 100,0% 
dotace MŠ Kamarád na 
Seznamování nových dětí 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 0,0% 6 000,00 100,0% 
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rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace GameCon – Festival 
nepočítačových her 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20 000,00 100,0% 0,00 0,0% 20 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Otevření hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Zážitkový pobyt 0,0 0,0 0,0 7,25 0,0 7,3 7 250,00 100,0% 0,00 0,0% 7 250,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Princeznička na bále 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 3 700,00 100,0% 0,00 0,0% 3 700,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Pardubice – naše rodné město 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 4 300,00 100,0% 0,00 0,0% 4 300,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Veselé dýňování 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 0,0% 6 000,00 100,0% 
dotace MŠ Motýlek – Jen si 
vzpomeňme na hravé časy 0,0 0,0 0,0 3,08 0,0 3,1 3 080,00 100,0% 0,00 0,0% 3 080,00 100,0% 
dotace BK Pardubice  –  
Erasmus + sport 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 
dotace BK Pardubice – 
Soustředění mládežnických 
týmů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 
dotace SK Dražkovice – 
Posvícení 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešovo- Vánoční 
sportovní den pro 2.stupeň 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešovo- Vánoční 
sportovní den pro 1.stupeň 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešova - 
Čertovská diskotéka 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019       

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace MŠ Jesničánky - 
Masopust 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 

dotace MŠ Jesničánky- 
Muzicirování 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 

dotace MŠ Jesničánky - tradice 
v advent. 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 

dotace DDM Alfa - Strašidelná 
noc 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 0,0% 2 500,00 100,0% 

dotace NOE - Cyklus besed 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 4 100,00 100,0% 0,00 0,0% 4 100,00 100,0% 

dotace Hvězd Pardubice - 
Mikulášský běh 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Adventní setkání 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 
dotace Šumák – Víkendové 
akce 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 

dotace SDH Dražkovice 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

dotace MŠ Motýlek -Rozvičky 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 7 000,00 100,0% 0,00 0,0% 7 000,00 100,0% 

dotace Chaloupka - 
Svatomartinské slavnosti 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 

dotace Spolek walsdorf. - 
Adventní jarmak 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

dotace MŠ Kamarád -Vánoční 
zpívání 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace MŠ Kamarád - Dýňový 
svět 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4 000,00 100,0% 0,00 0,0% 4 000,00 100,0% 

dotace SKP Centrum – na 
Vánoce v azylovém domě 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 
dotace Basketbalový klub - 
Central European Yocth 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

             

34 knihovna 113,00 0,00 113,00 133,00 0,00 133,00 103 147,43 77,6% 0,00 x 103 147,43 77,6% 

knihovna 113,0 0,0 113,0 133,0 0,0 133,0 103 147,43 77,6% 0,00 x 103 147,43 77,6% 

             

98 rezervy 1 020,00 0,00 1 020,00 5 388,1 0,00 5 388,1 x x 0,00 x x x 

rezerva rady MO 60 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 x x x 

rezerva starosty 40 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 x x x 

rezerva místostarosty 20 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 x x x 

rezerva rozpočtu 700 0,0 700,0 5 188,1 0,0 5 188,1 x x 0,00 x x x 

rezerva na krizová opatření 200 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 x x 0,00 x x x 

VÝDAJE CELKEM 37 419,2 14 955,0 52 374,2 42 777,4 21 727,0 64 504,41 32 665 224,11 76,4% 9 528 122,04 43,9% 42 193 346,15 65,4% 
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Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2019 

Příjmy 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385 000,00 100,0% 0,00 x 385 000,00 100,0% 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,99 x 0,00 x 104,99 x 

PŘÍJMY CELKEM 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385 104,99 100,0% 0,00 x 385 104,99 100,0% 

 
            

Financování 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

financování celkem 206,9 0,0 206,9 406,8 0,0 406,8 112 049,01 x 0,00 x 112 049,01 x 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 170,48 x 0,00 x -25 170,48 x 
financování - doplatek přídělu 
za r. 2018 do SF  dle směrnice 
pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 137,2 0,0 137,2 137 219,49 100,0% 0,00 x 137 219,49 x 
financování - zapojení zůstatku    
z r. 2018 206,9 0,0 206,9 269,6 0,0 269,6 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

ZDROJE CELKEM 591,9 0,0 591,9 791,8 0,0 791,8 497 154,00 62,8% 0,00 x 497 154,00 62,8% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

příspěvek na stravné 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 240,0 195 896,00 81,6% 0,00 x 195 896,00 81,6% 

příspěvek na reprezentaci 116,0 0,0 116,0 118,8 0,0 118,8 113 250,00 95,3% 0,00 x 113 250,00 95,3% 

kulturní, společenské a sport. 
aktivity                                             12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 7 604,00 63,4% 0,00 x 7 604,00 63,4% 

ozdravný program                            17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 15 000,00 88,2% 0,00 x 15 000,00 88,2% 

stabilizační program 204,0 0,0 204,0 204,0 0,0 204,0 164 000,00 80,4% 0,00 x 164 000,00 80,4% 

bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 1 404,00 73,9% 0,00 x 1 404,00 73,9% 

rezerva                                              1,0 0,0 1,0 198,1 0,0 198,1 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

VÝDAJE CELKEM 591,9 0,0 591,9 791,8 0,0 791,8 497 154,00 62,8% 0,00 x 497 154,00 62,8% 
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Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2019 

 

 

 
 

Částka Kč
Schválený rozpočet 60 000,00

Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem -60 000,00

RMO 
4.4.2019  Atletika Bez Bariér

dotace na  podporu handicapovaných dětí 
(vyplaceno ve 4/2019) 10 000,00

RMO 
4.4.2019 BK Pardubice

dotace na mezinárodní turnaj (vyplaceno ve 
4/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

GameCon z. s.,  
Praha

dotace na akci „Festival nepočítačových 
her“(vyplaceno v 7/2019) 10 000,00

RMO 
17.10.2019 ZŠ Benešovo nám.

dotace na Vánoční sportovní den pro 2. 
stupeň 4 500,00

RMO 
17.10.2019 ZŠ Benešovo nám.

dotace na Vánoční sportovní den pro 1. 
stupeň 4 000,00

RMO 
17.10.2019 Hvězda Pardubice

 dotace na Mikulášský běh (vyplaceno v 
10/2019) 3 000,00

RMO 
17.10.2019 Šumák

dotace na Víkendové akce pro děti (vyplaceno 
v 10/2019) 10 000,00

RMO 
17.10.2019 Spolek waldorf.

dotace na Adventní jarmark (vyplaceno v 
10/2019) 8 000,00

RMO 
17.10.2019 MŠ Kamarád

dotace na Vánoční zpívaní (vyplaceno v  
10/2019) 2 500,00

RMO 
17.10.2019 BK Pardubice dotace na turnaj CEY (vyplaceno v 10/2019) 3 000,00

0,00

Konečný zůstatek rezervy rady 0,00

Rezerva rady

     Z toho:

Posílení rezervy rady během roku
     Z toho:

Částka Kč
Schválený rozpočet 40 000,00

Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem -40 000,00

RMO 
4.4.2019 Kin-ball Pardubice

dotace na Pohár starosty (vyplaceno ve 
4/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

Basketbalový klub 
Pardubice

dotace BK Pardubice  na soustředění 
mládežnických týmů (vyplaceno v 7/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

Sportovní klub 
Dražkovice dotace na posvícení (vyplaceno v 7/2019) 10 000,00

RMO 
17.10.2019 SDH Dražkovice Mikulášská besídka (vyplaceno v 10/2019) 8 000,00
RMO 
17.10.2019 MŠ Kamarád Dýňový svět (vyplaceno v 10/2019) 2 000,00
RMO 
17.10.2019 SKP Centrum

Vánoce v azylovém domě (vyplaceno v 
10/2019) 10 000,00

Posílení rezervy starosty během roku 0,00

Konečný zůstatek rezervy starosty 0,00

Rezerva starosty

     Z toho:
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Částka Kč
Schválený rozpočet 20 000,00

Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem -20 000,00

RMO 
4.4.2019 BK Pardubice

dotace na mezinárodní turnaj (vyplaceno ve 
4/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

Basketbalový klub 
Pardubice

dotace BK Pardubice  na soustředění 
mládežnických týmů (vyplaceno v 7/2019) 5 000,00

RMO 
17.10.2019 Hvězda Pardubice Mikulášský běh (vyplaceno v 10/2019) 5 000,00
RMO 
17.10.2019 BK Pardubice CEY turnaj (vyplaceno v 10/2019) 5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku 0,00

Konečný zůstatek rezervy místostarosty 0,00

Rezerva místostarosty

     Z toho:

Částka Kč
Schválený rozpočet 700 000,00

Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem -664 795,00

ZMO               
13. 3. 2019 20 000,00
ZMO        
26. 6. 2019 100 000,00

ZMO        
26. 6. 2019 100 000,00
ZMO        
26. 6. 2019 20 000,00
ZMO      
25. 9. 2019 250 000,00
ZMO      
25. 9. 2019 200,00
ZMO       
18. 12. 2019 60 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 39 095,00
ZMO       
18. 12. 2019 38 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 17 500,00
ZMO       
18. 12. 2019 20 000,00

na vytvoření nové položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní 
správa v běžných výdajích

na snížení  položky SP ověření podpisu v daňových příjmech v rámci 
4. změny rozpočtu

na zvýšení položky SDÚ - provoz v kapitole 15 j- životní prostředí v 
běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

na snížení předpokládané dotace na volby do EP v nedaňových 
příjmech v rámci 3. změny rozpočtu
na snížení položky  předpokládaná dotace od  ÚP na VPP v 
nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu

na snížení  položky snížení SP k umístění herního prostoru v 
daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu

na pokrytí snížení položky předpokládaná dotace od  ÚP na VPP           
v nedanových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu

Rezerva rozpočtu

zvýšení položky výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v 
kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 1. změny rozpočtu

     Z toho:

na snížení položky  snížení položky  dotace od  ÚP na VPP v 
daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu

na zvýšení položky veřejná griloviště v kapitole 15 - životní prostředí 
v kapitálových výdajích v rámci 3. změny rozpočtu

na vytvoření nové položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní 
správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu
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5 152 900,00

ZMO        
26. 6. 2019 1 860 600,00
ZMO        
26. 6. 2019 259 200,00
ZMO        
26. 6. 2019 33 600,00
ZMO        
26. 6. 2019 120 000,00
ZMO      
25. 9. 2019 20 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 14 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 230 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 200 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 17 500,00
ZMO       
18. 12. 2019 20 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 38 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 40 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 400 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 80 000,00

ZMO       
18. 12. 2019 180 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 80 000,00

ZMO       
18. 12. 2019 300 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 150 000,00

ZMO       
18. 12. 2019 600 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 510 000,00
ZMO       
18. 12. 2019

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 5 188 105,00

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky DPH - transfer z 
rozpočtu města - převod pojistného plnění v rámci 2. změny 
zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného 
prostranství v rámci 2. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu z položky financování - zapojení 
nevyčerpaných prostředků z  r. 2018 při finančním vypořádání za r. 
zvýšení rezervy rozpočtu z financování - finanční vypořádání s 
městem za r.2018 při finančním vypořádání s městem za r. 2018

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky snížení položky stavební 
úpravy vnitro.Lexova-Jiránkova-A.Krause v kapitole 27 - doprava v 

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, 
pokuty v rámci 3. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky MP za užívání 
veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky zpravodaj MO v kapitole 
14 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky přijaté sankční platby, 
pokuty v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP správní poplatky 
doprava v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky úpravy dětského hřiště 
Pod Košem v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích  
rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny členové 
zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa 
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny a dary za práci v 
komisích a výborech v kapitole 14 - v běžných výdajích v rámci 4. 
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky sociální a zdravotní 
pojištění , ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů ( vč. dohod a 
komisí) v kapitole 14 v běžných výdejích v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky dohody kapitole 14 v 
běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky SDÚ platy zaměstnanců 
a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15-ŽP  
v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. 
pojištění, ostatní povinné pojistné snížení, ostatní povinné pojistné 

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem
     Z toho:

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky SP poplatky ostatní 
zvýšení konverze dokumentů  v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady v rámci 4. změny rozpočtu
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Částka Kč
Schválený rozpočet 1 000,00

Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem 0,00

197 100,00

ZMO        
26. 6. 2019 137 200,00
ZMO        
26. 6. 2019 59 900,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu 198 100,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu

     Z toho:
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem

zvýšení rezervy rozpočtu SF ze zvýšení nové položky financování - 
doplatek přídělu za r. 2018 do SF  dle směrnice pro hospodaření se 
zvýšení rezervy rozpočtu SF ze zvýšení položky financování - 
zapojení zůstatku z r. 2018   v rámci sociálního fondu

     Z toho:
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Tab. č. 4 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2019 

 

Akce Termín Popis 
Plán 2019            

v Kč 

Upravený plán         
po úpravě         
14. 2. 2019            

v Kč 

Upravený plán         
po úpravě         
23. 4. 2019            

v Kč 

Upravený plán 
po úpravě 
6.11.2019 

v Kč 

Skutečné 
čerpání 

k 31.12.2019         
v Kč 

Dětský karneval 1-3/2019 
Karneval pro veřejnost, DDM, DK 
Dukla 

30 000,00 30 000,00 29 100,00 29 100,00 29 009,00 

Masopust – lidová 
veselice 

2-3/2019 

Karnevalový průvod masek ve 
spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za 
doprovodu dechové hudby, ukončený 
koncertem, případně ochutnávkou 
v DK Dukla 

45 000,00 55 000,00 51 800,00 51 800,00 51 797,00 

Počítačový kurz 1-12/2019 
Podpora počítačové gramotnosti 
seniorů, ve spolupráci s 
příspěvkovými organizacemi města 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Zelený čtvrtek 3-4/2019 
Ochutnávka zeleného piva pro 
veřejnost 10 000,00 10 000,00 9 400,00 9 400,00 9 385,00 

Slavnost MO 
Pardubice V 

3-7/2019 
Hudební vystoupení, atrakce a soutěže 
pro děti 200 000,00 200 000,00 204 700,00 204 700,00 204 523,00 

Ochutnávka 
Svatomartinského 
vína 

11/2019 
DK Dukla – ochutnávka vína pro 
veřejnost 40 000,00 40 000,00 40 000,00 38 800,00 38 783,00 

Rozsvěcení 
vánočního 
stromečku 

11-12/2019 
První adventní neděle – akce pro 
veřejnost 40 000,00 40 000,00 40 000,00 39 770,00 39 761,00 

Vánoční punč 12/2019 

Vánoční koledy a ochutnávka punče 
na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a 
Dražkovicích za doprovodu koled 
skupiny Pernštejnka 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 46 430,00 44 913,00 

CELKEM     440 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 448 171,00 
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Tab. č. 5 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice 
V v období leden – prosinec 2019 

 

Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 
původně         

v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO          
13. 3. 2019 

Anglické 
gymnázium, 
SOŠ a VOŠ, s. 
r. o., Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na soutěž v anglickém jazyce 
pro žáky ZŠ 
AGYSLINGUA dne 19. 2. 
2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM ANGLICKÉ GYMNÁZIUM 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Atletika Bez 
Bariér, z. s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Školní atletický 
parapohár“ dne 6. 6. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Český pohár 
vozíčkářů“ dne 5. 5. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

rezerva rady 

na akci „Podpora sportovní 
přípravy handicapovaných 
dětí“ ve dnech 1. 1. – 31. 12. 
2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Basketbalový 
klub Pardubice 
z. s. 

rezerva rady na akci Mezinárodní turnaj 
pro kategorii kadetů ve 
Španělsku“ ve dnech 18. – 
21. 4. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 
místostarosty 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

RMO     
26. 6. 2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Erasmus + sport – 
Network for Basketball 
Clubs“ ve dnech 17. – 20. 8. 
2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 

starosty na akci „Soustředění 
mládežnických týmů“ ve 
dnech  18. – 30. 8. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 
místostarosty 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 
místostarosty Central European Yocth 

Basketball League 6.-
8.12.2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva rady 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 DDM ALFA 

Pardubice           

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Semifinále 
Sportovních her mateřských 
škol“  dne 14. 5. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Přírodovědná 
poznávací soutěž“  ve dnech 
4. – 6. 6. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 

komise 

Strašidelná noc“ dne 1. 11. 
2019 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

CELKEM DDM ALFA (PRO ODLOUČ. PRAC. DELTA) 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 
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Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 

původně         
v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO       
26. 6. 2019 

GameCon z. s., 
Tréglova 
794/4, Praha 

ORJ 33 - 

komise 
na akci „Festival 
nepočítačových her“ ve 
dnech 18. – 21. 7. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

rezerva rady 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM GAMECON 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Hvězda 
Pardubice z. s. 

ORJ 33 - 
komise 

„Desítka Hvězdy Pardubice, 
Lidový běh, Běh pro rodiče 
s dětmi a Dětský den s 
atletikou“ dne 8. 5. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 

místostarosty na akci „Mikulášský běh“ dne 
30. 11. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva rady 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

CELKEM HVĚZDA PARDUBICE 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

Chaloupka z.s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Svatomartinské 
slavnosti“ (mimo nákupu 
várnic) dne 7. 11. 2019  

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

CELKEM CHALOUPKA PARDUBICE 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Kin-ball 
Pardubice z. s., 
Dražkovice 

ORJ 33 - 
komise na akci „Turnaj o pohár 

starosty v kin-ballu“ dne 25. 
6. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 

starosty 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

CELKEM KIN-BALL PARDUBICE 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

Křesťanská ZŠ     
a MŠ Noe, 
Pardubice 

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Cyklus besed o 
výchově dětí“ v listopadu 
2019 – únoru 2020  

4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 

CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Miroslav 
Kubálek,  
Pardubice           

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Dětské 
čarodějnice“ dne 26. 4. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM M. KUBÁLEK 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
13. 3. 2019 

MŠ Jesničánky, 
Raisova               

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Maminka má 
svátek“ ve dnech 6. - 20. 5. 
2019 

5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Týden se 
Sluníčkem“ ve dnech 20. - 
31. 5. 2019 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Děti na celém světě 
slaví svátek“ ve dnech 30. 5 
- 7. 6. 2019 

6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 

RMO       
26. 6. 2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Princeznička na 
bále“ v říjnu 2019  3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Pardubice – naše 
rodné město“ v září 2019 – 
leden 2020  

4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Veselé dýňování“ 
v říjnu – listopadu 2019  6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 
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Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 

původně         
v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO         
17.10.2019 

MŠ Jesničánky, 
Raisova 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Masopust“ v lednu 
– únoru 2020  5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Muzicírování a 
cvrčkem a jeho 
housličkami“     v listopadu 
2019 – únoru 2020  

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Tradice v 
adventním čase“ v listopadu 
2019 – lednu 2020  

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

CELKEM MŠ JESNIČÁNKY, RAISOVA 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 

RMO      
26. 6. 2019 

Mateřská škola 
Kamarád 
Pardubice           

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Keramická dílna, 
vystoupení dětí“ dne 14. 10. 
2019 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Seznamování 
nových dětí a jejich rodičů s 
novým prostředím školy a 
ostatními dětmi“ dne 9. 9. 
2019 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva rady 
Vánoční zpívání 10.12.  

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 
starosty Dýňový svět - tvořivá dílna      

s rodiči 1.11.  

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 

CELKEM MŠ KAMARÁD 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

MŠ Motýlek 
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Společně budeme 
přemýšlet, učit se, smát se a 
hýbat se …“ ve dnech 15. 3. 
– 31. 5. 2019 

7 671,00 7 671,00 7 671,00 0,00 

RMO      
26. 6. 2019 

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Jen si vzpomeňme 
na hravé časy“ ve dnech 1. 
9. – 30. 9. 2019 

3 080,00 3 080,00 3 080,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „S pusinkami, 
jazýčky, děláme si 
rozcvičky“ ve dnech 1. 11 – 
31. 12. 2019 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 

CELKEM MŠ MOTÝLEK 17 751,00 17 751,00 17 751,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

SDH 
Dražkovice 

rezerva 
starosty 

na akci „Mikulášská 
besídka“ dne 6. 12. 2019 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

CELKEM SDH DRAŽKOVICE 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 SKP – 

CENTRUM, 
o.p.s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Duben – měsíc 
Země“ ve dnech 1. – 30. 4. 
2019  

4 635,00 4 635,00 3 783,00 852,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 

starosty 

na akci „Prosinec - Vánoce 
v azylovém domě“ v 
prosinci 2019  

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM SKP-CENTRUM PARDUBICE 14 635,00 14 635,00 13 783,00 852,00 
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Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 

původně         
v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO         
17.10.2019 

Spolek pro 
podporu 
waldorf.      
pedagogiky          
v Pardubicích 

rezerva rady 
na akci „Adventní jarmark“ 
dne 30. 11. 2019 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALD. PEDAGOG. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

RMO 26. 
6. 2019 

Sportovní klub 
Dražkovice                   

rezerva 

starosty 

na akci „Posvícení v 
Dražkovicích“ dne 31. 8. 
2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM SK DRAŽKOVICE 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

ŠUMÁK z.s. 

ORJ 33 - 
komise 

akci „Víkendové akce pro 
děti v pohádkové zahradě“             
v březnu – červnu 2019  

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva rady 

akci „Víkendové akce pro 
rodiny s dětmi“ v listopadu - 
prosinci 2019  

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM ŠUMÁK 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

RMO          
13. 3. 2019 

TJ Tesla 
Pardubice z. s.  

ORJ 33 - 
komise 

na „13. ročník turnaje 
seniorů ve stolním tenisu“ 
dne 20. 2. 2019 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

CELKEM TJ TESLA PARDUBICE 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

RMO      
26. 6. 2019 

ZŠ a MŠ 
Pardubice,           
A. Krause, 
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

Zážitkový pobyt“ ve dnech 
25. – 27. 9. 2019 

7 250,00 7 250,00 7 250,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 

komise 

Adventní setkání 12.12. 10:00-
16:00h 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE 12 250,00 12 250,00 12 250,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ZŠ Benešovo 
nám.       

rezerva rady 

na akci „Vánoční sportovní 
den pro žáky 2. stupně ZŠ“ 
dne 19. 12. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva rady na akci „Vánoční sportovní 
den pro žáky 1. stupně ZŠ“ 
dne 18. 12. 2019, 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

500,00 500,00 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Čertovská 
diskotéka pro ŠD“ dne 4. 
12. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 

RMO        
26. 6. 2019 

Základní škola 
Pardubice,           
J. Ressla                         

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Zahájení činnosti – 
otevření zrekonstruovaného 
školního hřiště“ v září 2019 

5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

CELKEM ZŠ J. RESSLA 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Základní škola 
Waldorfská 
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Starořecká 
olympiáda v Pardubicích“ 
dne 17. 5. 2019 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

CELKEM ZŠ WALDORFSKÁ  20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

CELKEM 355 736,00 355 736,00 349 884,00 5 852,00 

 



 31 

Dotace schválené v r. 2019 byly vyplacené příjemcům. Dle doložených vyúčtování od příjemců 
byly všechny dotace poskytnuté v r. 2019 v plné výši vyčerpány na stanovený účel kromě dvou 
případů.  U dotace pro ZŠ J. Ressla na otevření zrekonstruovaného hřiště byla ve stanovené 
lhůtě vrácená celá poskytnutá částka ve výši 5 tis. Kč, protože se akce nekonala. 
U dotace pro SKP Centrum na akci Duben – měsíc Země bylo poskytnuto 4,635 tis. Kč a na 
akci bylo vyčerpáno pouze 3,783 tis. Kč, proto příjemce nevyčerpanou část dotace ve výši 852,-
- Kč ve stanovené lhůtě vrátil. Tyto vrácené prostředky byly znovu zapojeny do rozpočtu 
městského obvodu na r. 2019 a do programu určeného pro poskytování dotací v r. 2019. 
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Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2019 
 

V r. 2019 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice, od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce 
a od Ministerstva financí na volby do Evropského parlamentu. Výdaje na volby byly městskému plně uhrazeny poskytnutou dotací. Všechny 
dotace, které v r. 2019 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány. Kromě toho městský obvod 
obdržel v r. 2019 v rámci finančního vypořádání s městem za r. 2018 také doplatek dotace na výdaje prezidentské volby a na výdaje na senátní 
a krajské volby vynaložené v r. 2018. 

 

Poskytovatel Účel 

Přijatá dotace -

doplatek              

na výdaje 

 uhrazené           

v r. 2018 

Přijatá dotace            
na výdaje            

uhrazené            

v r. 2019 

Celkem přijatá 
dotace                 

v r. 2019 

Uhrazené výdaje           

z r. 2018               

s nárokem              

na doplatek    

dotace v r. 2019 

Čerpání 
uhrazené            

výdaje                 

v r. 2019 

Celkem výdaje 
hrazené               

z dotace přijaté                 
v r. 2019 

Nárok na 
doplatek 
dotace na 

výdaje 
hrazené         
v r. 2019 

Pardubický kraj 
na úhradu provozních 
výdajů monitorovací 
stanice 

0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 

ÚP ČR 
na veřejně prospěšné 
práce (spolufin. z ESF) 

0,00 1 221 794,00 1 221 794,00 0,00 1 221 794,00 1 221 794,00 0,00 

ÚP ČR 
na veřejně prospěšné 
práce   

0,00 40 030,00 40 030,00 0,00 40 030,00 40 030,00 0,00 

Ministerstvo 
financí 

na prezidentské volby - 
v rámci fin. vypořádání 
s městem za r. 2018 

10 328,50 0,00 10 328,50 10 328,50 0,00 10 328,50 0,00 

Ministerstvo 
financí 

dotace na volby do 
Senátu a zastup. krajů - 
v rámci fin. vypořádání 
s městem za r. 2018 

11 396,00 0,00 11 396,00 11 396,00 0,00 11 396,00 0,00 

CELKEM 21 724,50 1 311 824,00 1 333 548,50 21 724,50 1 311 824,00 1 333 548,50 0,00 
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Tab. č. 7 - Návrh finančního vypořádání  
 MO Pardubice V za r. 2019 

 
 

ZDROJE údaje v Kč 

Zůstatek základního běžného účtu  k 31. 12. 2019                                                                             25 257 019,59 

Finanční vypořádání s městem za rok 2019 172 096,03 

Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody) -2 407,00 

ZDROJE CELKEM 25 426 708,62 

  

VÝDAJE údaje v Kč 

Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do  rozpočtu na r. 2020 před  
finančním vypořádáním celkem 

15 558 000,00 

● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do schváleného rozpočtu                         
na  r. 2020 13 122 000,00 

● Zapojení  nevyčerpaných prostředků   z  r. 2019 do  rozpočtu  2020  při 1. 
změně rozpočtu na r. 2020 2 436 000,00 

                Z toho na položku:      

stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova 

v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava 2 036 000,00 

investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí 400 000,00 

Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2019 k zapojení do rozpočtu na r. 
2020                v rámci finančního vypořádání za r. 2019 celkem 9 868 708,62 

                Z toho na položku:      

péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní 

prostředí 400 000,00 

stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova 

v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava 1 000 000,00 

doplatek  přídělu za r. 201ř do sociálního fondu  dle směrnice pro 
hospodaření se sociálním fondem 166 486,00 

rezerva rozpočtu 8 302 222,62 

VÝDAJE CELKEM 25 426 708,62 
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Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2019 

 údaje v Kč  

Dan z přidané hodnoty  -7,00 

25 % z nájemného  pozemků za r. 2019 172 103,03 

CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2019 172 096,03 

 
 

Tab. č. 9 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2019 

     údaje v Kč 
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2019 21 539 793,22 

Příjmy v r. 2019 (bez příjmů sociálního fondu) 46 171 137,75 

Finanční vypořádání s městem za r. 2019 259 247,26 

Výdaje v r. 2019  (vč. přídělu do sociálního fondu)  -42 715 565,64 

Cizí peníze - zadržené srážky a jejich převody 2 407,00 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019 25 257 019,59 

 
 

Tab. č. 10 - Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2019 

údaje v tis. Kč 
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2019 dle tříd: 2 941,5 
Z toho:  daňové příjmy 2 880,1 

                   transfery DPH 2 667,3 

                   správní poplatky, popl.  a odvody v oblasti životního prostředí 23,7 

                   místní poplatky 189,1 

             nedaňové příjmy 62,0 

             kapitálové příjmy 0,0 

            dotace - 0,6 

Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2019 dle kapitol: 22 311,1 
Z toho: 13 - sociální dávky 0,0 

            14 - vnitřní správa  1 431,5 

            15  - životní prostředí 3 798,8 

            27 - doprava 11 619,0 

            33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura 43,8 

            34 - knihovna 29,9 

            98 - rezervy 5 388,1 

Změna stavu cizích peněz na základním běžném účtu  4,4 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019 25 257,0 
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Tab. č. 11 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu  
MO Pardubice V za r. 2019 

ZDROJE  údaje v Kč 

Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2019                                                                                294 790,28 

Doplatek přídělu za r. 2019 do sociálního fondu dle směrnice 
pro hospodaření se sociálním fondem*)  166 486,00 

ZDROJE CELKEM 461 276,28 

  

VÝDAJE údaje v Kč 

Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2019                 
do rozpočtu na r. 2020 před finančním vypořádáním celkem 241 900,00 

● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do 
schváleného rozpočtu na r. 2020 

241 900,00 

Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 
na r. 2020 v rámci finančního vypořádání za r. 2019 219 376,28 

 Z toho na položku:     

              příspěvek na reprezentaci 0,00 

              kulturní, společenské a sportovní aktivity 0,00 

              ozdravný program 0,00 

             stabilizační program 0,00 

              bankovní poplatky 0,00 

              rezerva 219 376,28 

VÝDAJE CELKEM 461 276,28 

*) Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu 

 za r. 201ř činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených  mzdových prostředků 

 a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 201ř.  
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Tab. č. 12 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r.  2019 

 

 údaje v Kč 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 269 619,80 
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2019 385 000,00 

Doplatek přídělu za r. 2018 do sociálního fondu  dle směrnice pro 
hospodaření se sociálním fondem  137 219,49 
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2019 104,99 

Výdaje ze sociálního fondu v r. 2019 497 154,00 

Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2019 294 790,28 

 
 

  
 
 
 
 

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2019 
 

 údaje v tis. Kč 

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2019 0,1 
Z toho: úroky 0,1 

Nevyčerpané výdaje k 31.12.2019 294,7 
Z toho: příspěvek na stravné 44,1 

            příspěvek na reprezentaci 5,6 

            kulturní, společenské a sportovní aktivity 4,4 

            ozdravný program 2,0 

            stabilizační program 40,0 

            bankovní poplatky 0,5 

            rezerva sociálního fondu 198,1 

Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2019 294,8 
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Tab. č. 14 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V  
na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 

Příjmy 

Schválený  
rozpočet              

na r. 2020          
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                 

na r. 2020 před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2019          
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020          

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  

příjmy daňové - třída 1 44 117,8 44 117,8 0,0 44 117,8 

DPH - podíl na sdílených daních 33 141,8 33 141,8 0,0 33 141,8 

DPH - podíl na daních 16 830,7 16 830,7 0,0 16 830,7 

DPH - transfer na živ. prostředí 15 884,2 15 884,2 0,0 15 884,2 

DPH - transfer na dopravu 8 402,3 8 402,3 0,0 8 402,3 
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného 
plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 

DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod 
TKO) -7 975,4 -7 975,4 0,0 -7 975,4 

správní poplatky 291,0 291,0 0,0 291,0 

SP za povolení k umístění herního prostoru 30,0 30,0 0,0 30,0 

SP správní poplatky doprava 45,0 45,0 0,0 45,0 

SP tombola 0,0 0,0 0,0 0,0 

SP ověření podpisu 180,0 180,0 0,0 180,0 

SP ostatní 36,0 36,0 0,0 36,0 

poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0 

místní poplatky 10 685,0 10 685,0 0,0 10 685,0 

MP ze psů 422,0 422,0 0,0 422,0 

MP za užívání veřejného prostranství 940,0 940,0 0,0 940,0 

MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 9 323,0 9 323,0 0,0 9 323,0 

     

příjmy nedaňové - třída 2 2 839,0 2 745,5 0,0 2 745,5 

příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 

příjmy z činnosti knihovny 13,0 13,0 0,0 13,0 

přijaté sankční platby, pokuty 95,0 95,0 0,0 95,0 

příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 6,0 6,0 0,0 6,0 
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice 
V 0,0 16,5 0,0 16,5 

dar na společenskou akci Dětský karneval 0,0 10,0 0,0 10,0 

přepokládaná dotace na krajské volby 580,0 580,0 0,0 580,0 

předpokládaná dotace od ÚP na VPP 1 950,00 1 830,00 0,00 1 830,00 
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Příjmy 
Schválený  
rozpočet              

na r. 2020          
v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                 
na r. 2020 před 

zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2019          

v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020          

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  

předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu 20,0 20,0 0,0 20,0 

příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 25,0 25,0 0,0 25,0 

příjmy za reklamní zařízení převedené z města 150,0 150,0 0,0 150,0 

     

kapitálové příjmy - třída 3 0,0 0,0 0,0 0,0 

příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

přijaté dotace - třída 4 600,0 720,00 0,00 720,00 

dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 dotace z ÚP 600,00 720,0 0,00 720,0 

PŘÍJMY CELKEM 47 556,8 47 583,30 0,00 47 583,30 

     

 

Financování 
Schválený  
rozpočet              

na r. 2020          
v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                 
na r. 2020 před 

zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2019          

v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020          

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  

financování celkem 12 737,0 15 173,0 9 702,2 24 875,2 

financování - příděl do sociálního fondu -385,0 -385,0 0,0 -385,0 

financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního 
fondu za r. 2019 dle směrnice 0,0 0,0 -166,5 -166,5 

financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení 
KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0 0,0 
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků            
z  r. 2019 13 122,0 15 558,0 9 696,6 25 254,6 

financování - finanční vypořádání s městem za r.2019 0,0 0,0 172,1 172,1 

ZDROJE CELKEM 60 293,8 62 756,3 9 702,2 72 458,5 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM     

13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

dotace a dary  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

14 vnitřní správa 18 203,3 760,0 18 963,3 18 203,3 760,0 18 963,3 0,0 0,0 0,0 18 203,3 760,0 18 963,3 
platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době 
nemoci 8 753,5 0,0 8 753,5 8 753,5 0,0 8 753,5 0,0 0,0 0,0 8 753,5 0,0 8 753,5 
odměny členové 
zastupitelstva a náhrady v 
době nemoci 2 413,0 0,0 2 413,0 2 413,0 0,0 2 413,0 0,0 0,0 0,0 2 413,0 0,0 2 413,0 
odměny a dary za práci v 
komisích a výborech 184,8 0,0 184,8 184,8 0,0 184,8 0,0 0,0 0,0 184,8 0,0 184,8 

dohody 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 
sociální a zdravotní  
pojištění, ostatní pojištění 
zaměstnanců a zastupitelů 
(vč.dohod a komisí) 3 672,0 0,0 3 672,0 3 672,0 0,0 3 672,0 0,0 0,0 0,0 3 672,0 0,0 3 672,0 

provoz ÚMO V 1 700,0 0,0 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 
dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM 
(nad 40 tis. Kč) 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

pohoštění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 

výpočetní technika (provoz) 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 115,0 0,0 115,0 

zpravodaj MO 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0 0,0 230,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet             
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tržnice  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 
provozní výdaje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tržnice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

bezpečnostní kamery 0,0 700,0 700,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 

informační tabule 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

pověřenec GDPR 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 

výdaje na krajské volby 580,0 0,0 580,0 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0 0,0 580,0 

platby daní (DPH) 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
vrácení příjmů z 
předchozích let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
propagační předměty a 
aktivity 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

dary 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

             

15 životní prostředí 13 323,2 3 480,0 16 803,2 13 339,7 4 330,0 17 669,7 400,0 0,0 400,0 13 739,7 4 330,0 18 069,7 

péče o zeleň, prvky a hřiště 5 300,0 0,0 5 300,0 5 316,5 0,0 5 316,5 400,0 0,0 400,0 5 716,5 0,0 5 716,5 

monitorovací stanice 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 

odpady 1 800,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 1 800,0 

investice  0,0 900,0 900,0 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 1 300,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

údržba mobiliáře v 
Lesoparku Dukla  57,2 0,0 57,2 57,2 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 57,2 0,0 57,2 

dětské hřiště K Vinici 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 

veřejná griloviště 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 
veřejné sportoviště 
(pumptrack) 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 

osvětlení a výzdoba 200,0 80,0 280,0 200,0 80,0 280,0 0,0 0,0 0,0 200,0 80,0 280,0 

veřejná služba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 
SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době 
nemoci 3 827,0 0,0 3 827,0 3 827,0 0,0 3 827,0 0,0 0,0 0,0 3 827,0 0,0 3 827,0 
SDÚ -soc. a zdrav. 
pojištění, ostatní povinné 
pojistné 1 319,0 0,0 1 319,0 1 319,0 0,0 1 319,0 0,0 0,0 0,0 1 319,0 0,0 1 319,0 

SDÚ – provoz 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 

SDÚ - dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

27 doprava 5 615,3 14 314,0 19 929,3 5 615,3 16 350,0 21 965,3 0,0 1 000,0 1 000,0 5 615,3 17 350,0 22 965,3 
opravy a údržba 
komunikací (vč. dopr. 
značení a kanalizace) 5 400,3 0,0 5 400,3 5 400,3 0,0 5 400,3 0,0 0,0 0,0 5 400,3 0,0 5 400,3 

opravy - PD 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

rekonstrukce, investice - PD 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 

provoz osvětlení kaple 
Dražkovice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

provoz přípojky náměstí 
Dukelských hrdinů 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 
stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 9 964,0 9 964,0 0,0 12 000,0 12 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 13 000,0 13 000,0 
stavební úpravy 
komunikace Dražkovice 
sever 2. etapa 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 2 600,0 
stavební úpravy chodníků 
ul. Mikulovická, Pardubice 
- 3.  a 4. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
stavební úpravy 
parkovacích ploch ul. 
Jiránkova, u BD 2206–2208 
a 2246–2248, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

odtah vraků 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 

investice  0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

33 školství, mládež, 
tělovýchova a kultura 1 163,0 0,0 1 163,0 1 173,0 0,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0 1 173,0 0,0 1 173,0 

příspěvky 230,0 0,0 230,0 110,7 0,0 110,7 0,0 0,0 0,0 110,7 0,0 110,7 

dary 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
páteční a promenádní 
koncerty 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

společenské akce MO 600,0 0,0 600,0 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0 0,0 610,0 
životní jubilea občanů - 
dárky věcné a peněžní 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 
dotace KIN – BALL 
Pardubice na Pohár starosty 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace TJ TESLA 
Pardubice na Pohár ve 
stolním tenisu 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Den Země 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Dětský den 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Den dětí 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Podpora pěveckého sboru 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Den Země 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 



 44 

Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM          

dotace MŠ Jesničánky – 
Velikonoční tvoření 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace MŠ Jesničánky – Čas 
pohádek 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace MŠ Jesničánky – 
Cestujeme po Zemi 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace Atletika bez bariér – 
Školní parapohár 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace Atletika bez bariér – 
Podpora dětí 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace Atletika bez bariér – 
VC Pardubic 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Výlet Fajnpark 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 
dotace DDM ALFA – 
Přírodovědná soutěž 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 
dotace DDM ALFA – 
Semifinále sportovních her 
MŠ 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 
dotace Hvězda Pardubice – 
Desítka, dětský den, Lidový 
běh, Běh pro rodiče s dětmi 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Pardubický atletický mítink 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Velká cena v hodu 
břemenem 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM     

dotace TJ Tesla – Turnaj v 
kuželkách 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
dotace TJ Tesla – Memoriál 
Jiřího Maťátka“ v běžných 
výdajích v kapitole 33 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 
dotace TJ Tesla – Turnaj 
mladých nadějí 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 

             

34 knihovna 113,00 500,00 613,0 113,00 500,00 613,00 0,00 0,00 0,00 113,00 500,00 613,00 

knihovna 113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 

 rekonstrukce prostor 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

             

98 rezervy 2 822,0 0,00 2 822,0 2 372,00 0,00 2 372,00 8 302,20 0,00 8 302,20 10 674,20 0,00 10 674,20 

rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 

rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 

rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

rezerva rozpočtu 2 502,0 0,0 2 502,0 2 052,0 0,0 2 052,0 8 302,2 0,0 8 302,2 10 354,2 0,0 10 354,2 

rezerva na krizová opatření 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 

VÝDAJE CELKEM 41 239,8 19 054,0 60 293,8 40 816,3 21 940,0 62 756,3 8 702,2 1 000,0 9 702,2 49 518,5 22 940,0 72 458,5 
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Tab. č. 15 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2020  
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 

Příjmy 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM     

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PŘÍJMY CELKEM 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 

 
            

Financování 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

financování celkem 241,9 0,0 241,9 241,9 0,0 241,9 219,4 0,0 219,4 461,3 0,0 461,3 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
financování - doplatek přídělu 
za r. 2019 do SF  dle směrnice 
pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,5 0,0 166,5 166,5 0,0 166,5 
financování - zapojení zůstatku    
z r. 2019 241,9 0,0 241,9 241,9 0,0 241,9 52,9 0,0 52,9 294,8 0,0 294,8 

ZDROJE CELKEM 626,9 0,0 626,9 626,9 0,0 626,9 219,4 0,0 219,4 846,3 0,0 846,3 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet             
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

příspěvek na stravné 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 275,0 0,0 275,0 

příspěvek na reprezentaci 116,0 0,0 116,0 116,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 116,0 

kulturní, společenské a sport. 
aktivity                                             12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 

ozdravný program                            17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 

stabilizační program 204,0 0,0 204,0 204,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 204,0 

bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 

rezerva                                              1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 219,4 0,0 219,4 220,4 0,0 220,4 

VÝDAJE CELKEM 626,9 0,0 626,9 626,9 0,0 626,9 219,4 0,0 219,4 846,3 0,0 846,3 
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Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2019 

Popis položky 

Konečný 
zůstatek                

k 31. 12. 2019            
v Kč 

Opravné 
položky 

za r. 2019               
v Kč 

Konečný 
zůstatek                         

po započtení       
opr. položek               

k 31. 12. 2019             
v Kč 

   Pohledávky z MP TKO - celkem 4 038 363,55 3 308 774,78 729 588,77 

                                        - nedoplatky 4 454 287,85 3 308 774,78 1 145 513,07 

                                        - přeplatky -415 924,30 0,00 -415 924,30 

   Pohledávky z MP ze psů - celkem 61 253,00 53 474,80 7 778,20 

                                        - nedoplatky 81 617,00 53 474,80 28 142,20 

                                        - přeplatky -20 364,00 0,00 -20 364,00 

Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství 128 342,00 51 794,00 76 548,00 

                                        - nedoplatky 128 352,00 51 794,00 76 558,00 

                                        - přeplatky -10,00 0,00 -10,00 

   Pohledávky z MP z provozu VHP 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky - správní delikty 0,00 0,00 0,00 

   Pohledávky - ostatní pokuty (VHP) 0,00 0,00 0,00 

   Pohledávky z přestupků  1 000 795,00 706 605,50 294 189,50 

Pohledávky z přestupků - blok. pokuty  na 
místě zaplacené 0,00 0,00 0,00 

   Pohledávky z MP z provozu JTHZ -13 172,00 0,00 -13 172,00 

Pohledávky z přestupků - blok. pokuty  na 
místě nezaplacené 11 872,00 11 872,00 0,00 

   Pohledávky - pořádkové pokuty OSV 3 500,00 3 500,00 0,00 

   Pohledávky - ostatní pokuty (jiné) 0,00 0,00 0,00 

CELKEM pohl. z rozpočtových příjmů 5 230 953,55 4 136 021,08 1 094 932,47 
Krátkodobé zálohy poskytnuté 
dodavatelům 144 090,00 0,00 144 090,00 

Pohledávky vůči SR (dotace) 84 797,00 0,00 84 797,00 

Pohledávky za zaměstnanci 914,00 0,00 914,00 

Krátkodobé zálohy na dotace 23 400,00 0,00 23 400,00 

Odběratelé - dobropisy KDF 1 700,00 0,00 1 700,00 

Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé zálohy na dotace 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy 4 300,00 0,00 4 300,00 

Pohl. ze záloh na DM dodavatelům  0,00 0,00 0,00 

Pohledávky v podrozvahové evidenci  213 372,50 0,00 213 372,50 
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Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 144,1 tis. Kč patří především 
zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné 
odborných tiskovin a na školení za odbornou způsobilost. V položce pohledávky vůči SR 
(dotace) je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP za prosinec 2019. Položka odběratelé zahrnuje 
dobropisy k dodavatelským fakturám přijaté ke konci roku, které se 
v souladu v účetními předpisy přeúčtovávají na pohledávky. Dlouhodobé zálohy jsou zálohy 
na služby ČSOB a České pošty. 
Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně 
závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou 
MO. Úřad městského obvodu vymáhal nedoplatky přednostně daňovými exekucemi. 
Ve vybraných případech byly dluhy předány k vymáhání soudnímu exekutorovi.  
Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 213,4 tis. Kč zahrnují v souladu 
 s daňovým řádem nedobytné pohledávky. Jde zejména o pohledávky z místního poplatku za 
VHP, u kterých bylo zastaveno řízení základě doporučení exekutora, protože u dlužných firem 
nebyl zjištěn žádný majetek ani příjem, ze kterého by bylo možno uvedené pohledávky 
uspokojit, dále pohledávky z místních poplatků a pokut, u kterých nebyly zjištěny postižitelné 
prostředky, příp. se jednalo o nízké částky, které v souladu s vnitřní směrnicí pro evidenci 
a vymáhání daní není efektivní vymáhat. 
 
 
 

 

Tab. č. 17 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r.  2019 
 

Položka 
Počáteční stav                                           

k 1.1.2019 
v Kč 

Přírůstky             
v r. 2019 

v Kč 

Úbytky                
v r. 2019 

v Kč 

Konečný stav                                                
k 31.12.2019 

 v Kč 

Brutto Netto 

urbanistická studie 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 317 286,00 

DHM - pracovní stroje 661 520,00 0,00 0,00 661 520,00 422 061,00 

DHM - výpočetní technika 244 314,50 0,00 55 540,50 188 774,00 81 444,00 

DHM - dopravní prostředky 752 295,40 348 956,00 205 315,40 895 936,00 793 710,00 

DHM - inventář 473 936,70 0,00 0,00 473 936,70 131 333,68 

nedokončený dlouhodobý 
majetek (projekty, 
rozpracované akce) 2 551 996,70 9 642 572,96 8 933 317,86 3 261 251,80 3 261 251,80 

drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 518 939,50 0,00 68 446,00 450 493,50 0,00 

drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 3 221 084,09 258 488,74 533 579,10 2 945 993,73 0,00 

CELKEM  9 544 086,89 10 250 017,70 9 796 198,86 9 997 905,73 5 007 086,48 
ostatní drobný hmotný                      
a nehmotný majetek vedený             
na podrozvahových účtech             450 229,17 20 068,28 20 129,76 450 167,69 450 167,69 
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Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 17 je členěn podle předpisů upravujících 
účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví a s metodikou města. 
Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádějí odpisy, má ve 
sloupečku netto hodnotu sníženou o oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši 
při zařazení do užívání).  
Položkou, která v r. 2019 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové 
dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, větší investice v životním prostředí a dopravě 
atd.). Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se 
Statutem převádí   městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech.  
Další položkou s vyšším pohybem je účet DHM – dopravní prostředky, protože se vyřazoval 
starý automobil pro SDÚ a pořizoval se nový.  
Položkou, která také zaznamenala výraznější pohyb, je drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
v rámci kterého byly pořízeny např.  regály do knihovny, vysavač, skartovačka, kancelářské 
židle, zástěny, mobil, zásobník na vodu atd. Podle nové metodiky MmP k účtování o majetku 
se od r. 2019 na této majetkové položce evidují také pořízené lavičky, koše, sušáky, houpačka, 
přenosné oplocení atd., pokud přesáhnou stanovenou pořizovací cenu, tzn. že se již nepřevádějí 
do majetku města (pokud nepřesáhnou stanovenou hranici pořizovací ceny, sledují na ostatním 
drobném hmotném majetku). V r. 2019 byl vyřazen starý a nefunkční drobný dlouhodobý 
hmotný majetek vč. staré výpočetní techniky. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního 
drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořizovaly se např. konvice, 
mobil, tablet, řezačka, vlajky, pouzdro a podle nové metodiky města také např. koš, a vyřazoval 
se starý nefunkční majetek vč. výpočetní techniky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   ……………………..                                          Sejmuto: ………………………. 
 
 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice VI 

Svítkov 



Schvále ý rozpočet Upr. rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Příj y ěž é - daňové

 Daň z přida é hod oty 27 229 300,00 27 024 280,00 29 067 829,00 107,56

avrže é částky jsou sta ove y dle tra sferů z ěsta viz. 
příloha tra sfery a MO.

 Podíl a da ích 22 446 500,00 22 446 500,00 24 016 122,00 106,99

 Tra sfer do rozpočtu ěsta -1 995 200,00 -2 200 220,00 -2 200 220,00 100,00

jed á se o převod sta ove é části íst ího poplatku 
za provoz systé u shro ažďová í, s ěru, přepravy, 
třídě í, využívá í a odstraňová í ko u ál ího 
odpadu ve výši ,  tis. Kč, dále převod fi a č í h 
prostředků z rozpočtu MO Pardu i e VI do rozpočtu 

ěsta Pardu i e ve výši ,  tis. Kč - zajiště í 
povi ostí z hlediska GDPR, ve výši ,  tis. Kč a 
zajiště í výkupu poze ku a ,  tis. Kč a vě é 

ře e o k i vestič í ak i Lávka pro pěší a yklisty 
přes La e vedle "Rosi kého ostu". 

 Ostat í tra sfery život í prostředí 2 601 300,00 2 601 300,00 2 783 205,00 106,99

 Ostat í tra sfery doprava 4 176 700,00 4 176 700,00 4 468 722,00 106,99

 Poplatky 2 885 000,00 3 068 900,00 3 116 252,90 101,54

     Poplatek za provoz systé u shro ., s ěru, přepravy, 
třídě í, využívá í a odstraňová í ko u ál ích odpadů 2 700 000,00 2 848 500,00 2 868 176,90 100,69

 Poplatky ze psů 100 000,00 107 200,00 107 696,00 100,46

 Poplatek za užívá í veřej ého prostra ství 15 000,00 32 200,00 46 980,00 145,90

 Správ í poplatky 70 000,00 81 000,00 93 400,00 115,31

Příj y ěž é - edaňové
 Příj y z vlast í či osti 214 000,00 221 000,00 196 817,18 89,06

 Příj y z poskytová í služe 10 000,00 17 000,00 25 757,53 151,51

příj y z poskytová í dro ý h služe  - kopírová í v rá i 
provádě í vidi a e, poplatky vy íra é k ihov ou, 
rekla y zveřej ě é v Pardu i ké šest e.

 Příj y z pro áj u e ovitostí 4 000,00 4 000,00 3 800,00 95,00

zahr uje fi a č í prostředky hraze é za pro áje  
o jektů svěře ý h do správy o vodu dle uzavře ý h
s luv o áj u e ytový h prostor.

Zdroje rozpočtový h příj ů za rok 9

1



Schvále ý rozpočet Upr. rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

     Příj y z pro áj u poze ků 200 000,00 200 000,00 167 259,65 83,63

zahr uje převod části úhrady za u ístě í rekla í h 
zaříze í a poze í h ěsta a úze í ašeho o vodu dle 
uzavře ý h s luv, která je sta ove a ve Statutu ěsta 
Pardubic.

     Příj y z úroků 3 000,00 3 500,00 4 399,88 125,71

     Přijaté sa kč í plat y 10 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00

zahr uje sa kč í plat y vy íra é v rá i přestupkového 
říze í.

     Ostat í či osti j. . 5 000,00 3 000,00 2 679,00 89,30

     Ostat í edaňové příj y 5 000,00 3 000,00 2 679,00 89,30

zahr ují vratky přeplatků záloh apř. předplat é, od ěr 
elektři y, ply u , které se pl ě e o z části vztahují k 
zálohá  pla e ý  v i ulý h rozpočtový h lete h. Dále 
zahr ují příj y áhrad ákladů přestupkového říze í.

     Přijaté dota e 225 000,00 541 200,00 541 273,30 100,01

     Dotace na volby 180 000,00 151 900,00 151 950,30 100,03 dota e a vol y do Evropského parla e tu.

     Dotace z Úřadu práce 45 000,00 389 300,00 389 323,00 100,01

dota e dle dohody s Úřade  prá e a vytvoře í 
pra ov í h příležitostí v rá i veřej ě prospěš ý h pra í.

     Přijaté dary 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 fi a č í prostředky přijaté a základě darova í s louvy.
 

RO)POČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 30 571 300,00 30 878 880,00 32 946 251,26 106,70

Fi a ová í
     ) ě a stavu pe ěž ích prostředků a BÚ 21 170 400,00 30 587 700,00 -2 675 525,88

     Převod do sociál ího fo du -330 000,00 -330 000,00 -299 343,30 90,71

 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 20 840 400,00 30 257 700,00 -2 974 869,18

PŘÍJMY CELKEM 51 411 700,00 61 136 580,00 29 971 382,08 49,02
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Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

 - HOSPODÁŘSTVÍ 1 446 600,00 1 618 500,00 1 379 762,17 85,25

Míst í rozhlas 30 000,00 90 000,00 83 569,00 92,85

reko struk e, rozšíře í sítě, ulože í r h ího ede í do 
ze ě, ěž é opra .

Oprav , udržová í a v ave í sportovišť v o vodě 200 000,00 200 000,00 130 160,01 65,08

pro ádě í ěž ý h opra  a hřiští h,dopl ě í her í h 
pr ků.

Oprav  a údrž a pa átek 50 000,00 80 000,00 74 800,00 93,50 áklad   a opra u "křížku"  uli i Sr ojedská.

Kaplička v Popkovi í h 0,00 0,00 0,00 0,00

fi a č í prostředk  l  pře ede  do Rezer  rozpočtu 
a kap.  - Všeo e á poklad í sprá a.

Nákup služe  a ateriálu, oder iza e a oprav 300 000,00 200 000,00 195 416,04 97,71

ěž é opra  a reko struk e a o jekte h e sprá ě 
obvodu.

Údrž a doprav í h prostředků 200 000,00 200 000,00 167 347,88 83,67

údrž a,opra , ákup poho ý h h ot a spotře ího 
ateriálu a u auta.

O ova vozového parku 0,00 600 000,00 520 190,00 86,70 poříze í o ého služe ího ozidla.
Zajiště í hodu úřadu v rá i ovel  záko a o 
o hra ě oso í h údajů 100 000,00 60 000,00 0,00 0,00 áklad  a zajiště í  hodu úřadu dle GDPR.

Zajiště í hodu úřadu v rá i ovel  záko a o 
o hra ě oso í h údajů - převod do rozpočtu ěsta 0,00 -58 100,00 0,00 0,00

Výpočet í te h ika 200 000,00 100 000,00 86 279,24 86,28

sprá a, údrž a a ákup ýpočet í te h ik  čet ě 
soft ero ého a e í.

Sportoviště Popkovi e a Staré Čívi e 266 600,00 136 600,00 121 000,00 88,58

předpokláda é áklad  a poříze í projekto é 
doku e ta e asporto iště.

Veřej é osvětle í v o vodě 100 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00

sprá í poplatek pro po ole í z l. uží á í sil i e - 
u ístě í ka elo ého ede í VO do sil i e I/2  ul. 
Pražská

 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 15 000,00 17 000,00 16 553,00 97,37

Klu  dů hod ů 15 000,00 17 000,00 16 553,00 97,37 či ost Klu u dů hod ů.

 - VNITŘNÍ SPRÁVA 10 840 000,00 10 875 000,00 9 238 195,34 84,95

Od ě  čle ů  zastupitelstva a čle ů  vý orů, kteří 
ejsou čle  ZMO Pardu i e VI 1 350 000,00 1 350 000,00 1 240 013,00 91,85

Závěreč ý účet MO Pardu i e VI za rok 
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Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Plat  za ěst a ů 5 400 000,00 5 455 000,00 4 608 086,00 84,47

Ostat í oso í výdaje 170 000,00 170 000,00 155 756,00 91,62

Náhrada platů v do ě e o i 20 000,00 20 000,00 10 048,00 50,24

Povi é pojist é 2 210 000,00 2 227 000,00 2 019 392,50 90,68

Povi é odvod 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Jednotka SDH 50 000,00 15 000,00 9 156,00 61,04

Provoz 1 570 000,00 1 578 000,00 1 157 611,84 73,36

- Ochra é po ůcky 20 000,00 20 000,00 17 667,46 88,34

- Léky a zdravot ický ateriál 5 000,00 5 000,00 854,00 17,08

- Prádlo, oděv a o uv ruč ík , utěrk  apod. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

- K ihy, uče í po ůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 12 305,00 24,61

- Dro ý dlouhodo ý h ot ý ajetek dopl ě í a e í 
ka eláří úřadu, záze í pro pra o í četu 148 000,00 148 000,00 129 305,69 87,37

- Nákup ateriálu ka elářské potře , úklido é a h gie i ké 
prostředk  apod. 200 000,00 200 000,00 166 772,86 83,39

- Voda 20 000,00 20 000,00 17 499,00 87,50

- Plyn 100 000,00 100 000,00 65 260,00 65,26

- Elektrická e ergie 100 000,00 100 000,00 90 348,00 90,35

- Služ y pošt 50 000,00 50 000,00 38 009,00 76,02

- Služ y teleko u ikací a radioko u ikací 90 000,00 90 000,00 62 702,16 69,67

- Služ y pe ěž ích ústavů poplatk  za ede í účtů 40 000,00 40 000,00 28 542,04 71,36

- Ko zultač í, porade ské a práv í služ y 50 000,00 50 000,00 38 417,50 76,84

- Služ y škole í a vzdělává í 100 000,00 100 000,00 63 725,00 63,73

- Služ y zpracová í dat 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

- Nákup služe  apř. stup í, periodi ké a ýstup í prohlídk  
dle )P, příspě ek a stra e k  za ěst a ů  atd. 530 000,00 530 000,00 383 030,43 72,27

- Opravy a udržová í 10 000,00 10 000,00 1 923,00 19,23

- Cestov é esto í áhrad  za ěst a ů  a čle ů  
zastupitelstva) 10 000,00 8 000,00 5 269,00 65,86

- Pohoště í 30 000,00 40 000,00 35 981,70 89,95

- Plat y da í a poplatků 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

- Refu dace ezd a platů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Či ost íst í h ko isí 60 000,00 60 000,00 38 132,00 63,55

- Míst í ko ise Opočí ek 15 000,00 15 000,00 14 342,00 95,61

- Míst í ko ise Lá y a Důlku 15 000,00 15 000,00 13 790,00 91,93

- Míst í ko ise Staré Čívice 15 000,00 15 000,00 10 000,00 66,67

- Míst í ko ise Svítkov - Popkovice 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
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Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 465 000,00 3 510 000,00 3 430 453,92 97,73

Velkoo je ové ko tej er , odpadkové koše, koše  a 
psí e kre e t , koše a separova ý odpad 700 000,00 700 000,00 691 415,62 98,77

přista o á í elkoo je o ý h ko tej erů a urče á 
sta o iště, o sluha odpadko ý h košů a košů a psí 
e kre e t  a ko tej erů a separo a ý odpad, 
popel i e pro úřad.

Stá í pro ko tej er  a separova ý odpad 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Odstraňová í čer ý h skládek 300 000,00 400 000,00 375 837,99 93,96

odstraňo á í čer ý h skládek a zřizo á í opatře í proti 
jejich vzniku.

Nákup ateriálu 100 000,00 50 000,00 43 793,00 87,59 ákup ateriálu a ářadí a údrž u zele ě.

Poho é h ot  a aziva 10 000,00 10 000,00 5 084,88 50,85

poho é h ot  a azi a pro zahrad í a ko u ál í 
techniku.

Dro ý dlouhodo ý h ot ý ajetek 200 000,00 60 000,00 42 753,56 71,26 ákup o iliáře a te h ik  a údrž u zele ě.

Údrž a zele ě 1 600 000,00 1 800 000,00 1 794 915,87 99,72

prostředk  a seká í trá , ořez keřů a stro ů, pletí 
záho u,odstraňo á í ple ele, ákup o é ýsad  
apod.

Oprav  a udržová í 50 000,00 20 000,00 9 736,00 48,68 opra a a údrž a te h ik  a údrž u zele ě a o iliáře.

PD, studie, posudky 50 000,00 15 000,00 14 600,00 0,00

projekto á doku e ta e a studie a o o u eřej ého 
prostra s í, posudk  a sta  zele ě.

Veřej ě prospěš é prá e 150 000,00 455 000,00 452 317,00 99,41

Posk t uté dar 5 000,00 0,00 0,00 0,00

27 - DOPRAVA 25 110 000,00 15 190 080,00 14 965 924,70 98,52

Oprav  ko u ika í a hod íků, služ , ateriál 2 400 000,00 2 900 000,00 2 849 029,50 98,24

opra  dle sta u po r hů ko u ika í a hod íků čet ě 
odstraňo á í ha arij í h situa í, zi í údrž a, čiště í 
ko u ika í apod.

Oprav  kr tu ko u ika í 1 500 000,00 2 600 000,00 2 562 755,50 98,57

opra a ži ič ý h a dláždě ý h po r hů íst í h 
ko u ika í.

Odstraňová í vraků 10 000,00 0,00 0,00 0,00

zajiště í od ozu a lik ida e auto raku z íst í 
komunikace.

Projektová doku e ta e a i že ýrská či ost 1 000 000,00 700 000,00 693 460,00 99,07

áklad  a zhoto e í projekto é doku e ta e a 
rekos truk e a ýsta u íst í h ko u ika í:
Reko struk e ko u ika e K Pašti, Pardu i e - S ítko , 
Reko struk e ko u ika e Kokešo a e St. Čí i í h, 
Reko struk e uli e Sporto ů, Reko struk e ko u ika e 
Kolo ie, Reko struk e ul. V Chaloupká h
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Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Výkup  poze ků pro realiza i i vestič í h ak í 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Výkup  poze ků pro realiza i i vestič í h ak í - 
převod do rozpočtu ěsta 0,00 -79 720,00 0,00 0,00

Ostat í áklad  souvisejí í s realiza í i vestič í h ak í 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Ostat í áklad  souvisejí í s realiza í i vestič í h ak í - 
převod do rozpočtu ěsta 0,00 -67 200,00 0,00 0,00

Reko struk e ko u ika e Spojova í - Svítkov 1 000 000,00 1 106 000,00 1 105 104,00 99,92 ak e la doko če a.
Reko struk e ko u ika e v Lá e h a Důlku 
(Krchleby) 4 000 000,00 3 261 000,00 3 260 359,59 99,98 ak e la doko če a.

Ukazatel r hlosti auto o ilů v ul. Pražská 100 000,00 50 000,00 48 327,40 0,00

ýsta a ukazatele r hlosti auto o ilu a křižo at e 
ul. Pražská a Sjezdo á.

Chod ík od zastávk  MHD v Opočí ku 2 500 000,00 2 000 000,00 1 980 539,71 99,03

Prodlouže í hod íku od č.p.  po stávají í hod ík v 
ul. Panasonicu 2 000 000,00 1 900 000,00 1 858 324,00 97,81 ak e la doko če a.
Lávka pro pěší a klist  přes La e vedle "Rosi kého 
mostu" 10 000 000,00 460 000,00 453 750,00 98,64 áklad  a zpra o á í projekto é doku e ta e.
Radar a ěře í r hlosti 0,00 160 000,00 154 275,00 96,42

 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00

Čiště í eliorač í h příkopů 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Mo itori g a za ěře í stávají í h ka aliza í 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Ka aliza e Opočí ek 0,00 0,00 0,00 0,00

Ka aliza e Opočí ek - posk t uté dar 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

Podpora sportov í h ak í v o vodě 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

34 - KULTURA 810 500,00 855 500,00 682 100,45 79,73

Knihovny 578 500,00 540 500,00 432 634,36 80,04 zahr uje áklad  spoje é s či ostí k iho e .
- Platy a ostat í oso í výdaje 300 000,00 300 000,00 248 500,00 82,83

- Povi é pojist é 105 000,00 105 000,00 61 927,00 58,98

- Léky a zdravot ický ateriál 2 000,00 0,00 0,00 0,00

- Nákup k ih a časopisů 110 000,00 110 000,00 107 685,80 97,90

- Příspěvek pro Krajskou k ihov u v Pardu icích 12 500,00 12 500,00 12 058,00 96,46

- Dro ý dlouhodo ý h ot ý ajetek 5 000,00 0,00 0,00 0,00

- Nákup ateriálu 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00
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Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

- Nákup služe 20 000,00 6 000,00 2 463,56 41,06

- Opravy 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Orga izová í před ášek 20 000,00 10 000,00 2 000,00 0,00

Nákup ateriálu 10 000,00 10 000,00 7 166,00 71,66 zahr uje áklad  a poříze í k ěti  k po íků , apod.

Ak e orga izova é ÚMO Pardu i e VI 100 000,00 100 000,00 53 929,99 53,93

zej é a áklad  sou isejí í se zajiště í  ak í 
Rozlouče í s prázd i a i, plesu a rozs í e í á oč ího 
stro u před )Š S ítko .

Vá oč í výzdo a 35 000,00 38 000,00 37 298,00 98,15

áklad  a á oč í ýzdo u úřadu a stro u před )Š 
S ítko .

Život í ju ilea 37 000,00 37 000,00 35 872,10 96,95

ě é dar  pro se ior , ýz a á ži ot í ju ilea 
o ča ů o odu.

Podpora kultur í h ak í v o vodě 30 000,00 30 000,00 23 200,00 77,33

Dota e Ří skokatoli ké far osti Rosi e ad La e 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00

 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 8 634 600,00 29 040 500,00 228 392,50

Dary obyvatelstvu 150 000,00 150 000,00 54 545,20 36,36 od ě  pro čle  OkVK a ko isí RMO Pardu i e VI.
Volby 180 000,00 180 000,00 173 847,30 96,58 áklad  a ol  do E ropského parla e tu.
Rezerva rady 133 600,00 60 500,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - o e á 7 560 000,00 16 999 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - havarij í 611 000,00 611 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Kaplička v Popkovi í h 0,00 500 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Ka aliza e Opočí ek - posk t uté 
dary 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Lávka pro pěší a klist  přes La e 
vedle "Rosi kého ostu" 0,00 9 540 000,00 0,00 0,00

VÝDAJE CELKEM 51 411 700,00 61 136 580,00 29 971 382,08 49,02
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Městský obvod Pardubice VI

                      Zdroje - příjmy pro rok 2020

daňové příjmy za rok 2019 -4,00 Kč
finanční vypořádání voleb 311,12 Kč
pojistné plnění za rok 2019 18 150,00 Kč
25 % nájemného pozemků 473 299,92 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.2019 31 077 540,75 Kč
CELKEM 31 569 297,79 Kč

                       Potřeby - výdaje pro rok 2020

Dodatkový příděl do sociálního fondu 22 584,50 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 7 197,00 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 13 590,00 Kč
Rezerva rozpočtu roku 2019 28 650 000,00 Kč

CELKEM 28 693 371,50 Kč

                       Nepoužité zdroje pro rok 2020

Použitelné peněž. prostř. pro r. 2020 (Zdroje - Potřeby) 2 875 926,29 Kč
CELKEM 2 875 926,29 Kč
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Městský obvod Pardubice VI

Název Stav k 01.01.2019 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2019

018 - DDNM 402 359,05 0,00 -69 634,50 332 724,55

022 - DHM 2 415 111,13 627 180,00 -641 035,30 2 401 255,83

028 - DDHM 4 168 506,04 169 110,29 -289 304,61 4 048 311,72

042 - Nedokončené investice 12 569 923,42 8 428 517,22 -9 058 318,13 11 940 122,51

112 - Materiál na skladě 4 043,79 3 062,74 -4 043,79 3 062,74

263 - Restaurační šeky 1 800,00 47 632,00 -49 432,00 0,00

902 - Drobné předměty 576 612,04 9 900,65 -31 359,31 555 153,38

905 - Nevymožitelné pohledávky 432 437,16 0,00 0,00 432 437,16

992 - Svěřený majetek 364 753,19 0,00 0,00 364 753,19

Hospodaření s majetkem v roce 2019
(v Kč)
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Schvále ý rozpočet
Uprave ý rozpočet 

VIII.RO

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Příj y 410 500,00 410 500,00 388 137,93 94,55

Očekáva á skuteč ost k . . 80 000,00 80 000,00 88 697,93 110,87

Příděl v roce 330 000,00 330 000,00 299 343,30 90,71

Úroky 500,00 500,00 96,70 19,34

Výdaje 410 500,00 410 500,00 211 936,10 51,63

Příspěvek a stravová í 80 000,00 80 000,00 65 100,00 81,38

Příspěvek a repreze taci 52 000,00 52 000,00 24 000,00 46,15

Příspěvek při výz a ých život ích situacích 10 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00

Příspěvek a pe zij í připojiště í 95 000,00 95 000,00 63 600,00 66,95

Příspěvek věr ost í 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Příspěvek a dovole ou 47 000,00 47 000,00 33 900,00 72,13

Poplatky 1 000,00 1 000,00 336,10 33,61

Rezerva 120 500,00 110 500,00 0,00 0,00

Zůstatek účtu 176 201,83

Tor a a čerpá í so iál ího fo du v ro e 9

8
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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI 
Odbor ekonomický a správní 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Hlavní činnost – Pohledávky, hospodaření s majetkem 

Dodatek k příloze ÚČ OÚPO 5-02 OSS, ÚSC a PO k 31.12.2019 

1. Způsoby oceňování
- nakupovaného dlouhodobého majetku – pořizovací cenou. 

Do pořizovací ceny jsou zahrnuty vedlejší náklady související s pořízením. 
- darovaného majetku Ěbezúplatné nabytíě – reprodukční pořizovací cenou Ěnapř. 

znalecký odhadě. 
- prodávaného majetku – reálnou hodnotou Ěvychází z kvalifikovaného odhadu 

či znaleckého posudkuě. 

2. Postupy odepisování
Dlouhodobý hmotný majetek se v souladu s příslušnými předpisy odepisuje
rovnoměrně, čtvrtletně.

Žádný majetek není zatížen zástavním právem a není jím ručeno. 

3. Použité postupy účtování
- jsou prováděny v souladu s platnými předpisy Ězákon č. 563/1řř1 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a na základě Českých účetních standardů). Pořízení dlouhodobého majetku se 
účtuje do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho 
pořízením na příslušných účtech účtové skupiny 04 – pořízení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku, kromě drobného dlouhodobého hmotného 
majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, který se účtuje přímo 
na příslušné majetkové účty: 
01 – dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – dlouhodobý hmotný majetek, 

- nakupované zásoby materiálu včetně drobného majetku v pořizovací ceně 
nad 400 Kč a do 2.000,00 Kč včetně se účtují v průběhu účetního období 
přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, 

- v průběhu roku se nevyskytovaly žádné operace v cizí měně. 

4. Pohledávky, závazky
Pohledávky vznikají především při výkonu níže uvedených oblastí přenesené
působnosti městského obvodu. Všechny pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Žádné
pohledávky ani závazky nejsou kryty podle zástavního práva, nejsou zajištěny ani
jiným způsobem.
a) Pohledávky z výběru místního poplatku ze psů

Stav pohledávek k 31.12.2019 26,00 Kč 
Z toho: nedoplatky    5.461,00 Kč 

přeplatky     -5.435,00 Kč 
Nedoplatky zobrazují výši neuhrazených MP ze psů v roce 2019. 
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 Evidence daní, dávek a poplatků je vedena kumulativním způsobem, načítáním 
pohledávek jednotlivých neplatičů za jednotlivé roky. 

 Při vymáhání pohledávek Ěvždy se jedná o pohledávky po lhůtě splatnostiě se 
vymáhají ve výši celkové, sečtené za jednotlivé roky, i když je na každou nově 
vzniklou pohledávku vystaven platební výměr zvlášť. 

 Všechny pohledávky vzniklé z výběru místního poplatku ze psů jsou 
vymahatelné a nepromlčené. 

 Přeplatky především vznikají z důvodu, že poplatník uhradil poplatek 
ve stanovené výši, ale neodevzdal vyplněné přiznání k místnímu poplatku. 

 b) Pohledávky z výběru MP za užívání veřejného prostranství 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 90,00 Kč 
 Z toho: nedoplatky  90,00 Kč 
              přeplatky 0,00 Kč 
 Jedná se o pohledávku po lhůtě splatnosti. Pohledávky se vymáhají v celkové 

výši, sečtené za jednotlivé roky, i když je na každou nově vzniklou pohledávku 
vystaven platební výměr zvlášť. 

 c) Pohledávky z výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Stav pohledávek k 31.12.2019 114.849,15 Kč 
 Z toho: nedoplatky  274.110,96 Kč 
              přeplatky -159.261,81 Kč 
 Vyčíslené pohledávky se týkají vyměřených a neuhrazených poplatků za rok 

2007 - 2019. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti, jsou nepromlčené 
a vymahatelné. V rámci vymáhání pohledávek byly vystaveny platební výměry 
na dlužné částky. 

 Přeplatky vznikají především změnou trvalého bydliště poplatníka, který si 
nepožádal o vrácení alikvotní části místního poplatku, nebo úmrtím poplatníka, 
u kterého není vyřízeno dědické řízení či dědicové nepožádali o vrácení. 

 d) Přijaté sankční platby 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 61.784,00 Kč 
 Jedná se o pohledávky z neuhrazených pokut, které byly uloženy rozhodnutími 

tajemníka ÚMO Pardubice VI v rámci agendy přestupků. Jedná se 
o pohledávky po lhůtě splatnosti. Správce těchto pohledávek provádí průběžně 
úkony k jejich vymožení. 

 e) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl. přestupkového řízení) 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 7.000,00 Kč 
 Jedná se o pohledávky vzniklé v souvislosti s výkonem přestupkového řízení. 

Tyto pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Správce těchto pohledávek provádí 
průběžně úkony k jejich vymožení. 

 f) Pohledávky za zaměstnanci 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 3.275,00 Kč 
 Jedná se o pohledávku za zaměstnanci – úhrada za dobití stravenkových karet 

v měsíci prosinci 2019. Úhrady byly zaměstnancům sraženy z platů za měsíc 
12/2019, tj. v lednu 2020. 

 g) Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  
 Stav pohledávek k 31.12.2019 311,12 Kč 
 Jedná se o pohledávku vzniklou v souvislosti s financováním volby prezidenta 

ČR a voleb do ZMO Pardubice VI a ZmP. 
 
 Opravné položky k pohledávkám na účtu 315 se vytvářejí k 31.12. ve výši 10 % 

za každých ř0 dní po splatnosti. 
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 Účet 321 – Dodavatelé 7.808,79 Kč  
 Účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy 144.042,00 Kč  
 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 14.728,00 Kč  
 

6. Majetek 
 Městský obvod Pardubice VI nevlastní majetek, ten je mu svěřen do správy obecně 

závaznou vyhláškou č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubice, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Péče o svěřený majetek se řídí výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou a dále 
Zastupitelstvem MO Pardubice VI schváleným vnitřním předpisem č. 17 - Zásady 
pro nakládání s majetkem statutárního města Pardubice, který je svěřen do správy 
Městskému obvodu Pardubice VI. 
Městský obvod Pardubice VI má v souladu s výše uvedenými předpisy uzavřeny tři 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 
Městský obvod Pardubice VI v roce 2019 pořizoval majetek z vlastních zdrojů. 
Návrhy na vyřazení movitého majetku byly dle vnitřního předpisu č. 17 předloženy 
ke schválení Radě městského obvodu Pardubice VI. Jednalo se vždy o majetek 
opotřebený, zastaralý nebo majetek, jehož náklady na opravu by převýšily hodnotu 
nově pořizovaného majetku. Vyřazený majetek byl ekologicky zlikvidován, popř. 
odvezen na separační dvůr. Žádný movitý majetek nebyl zastaven. 
Veškerý majetek je pojištěn prostřednictvím statutárního města Pardubice. 

 
 





























ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice VII 

Rosice nad Labem 































































ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice VIII 

Hostovice 



Licence SaaB @mp a)

0000ALv06TZM

statutární  město pardubice

ič o:
NS:

00274046
08274046

zÁvĚneč ruÝ ú č er zA RoK 2o1g
(v Kě)

sestavený ke dni 28.01.2o2o

statutární  město pardubice
Městský obvod Pardubice vill

sál,} §l*§i[tf,i§djn#,:t§ť  i .:j

ulice, č .p.

obec

PSČ , po¹ ta

xc*ng.qltgr:*xá;w ilii;= .

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

**$i fi $}g*i.*cal$1 ex Liá#ě

DaňoVé  přijmy

NedaňoVé  pří jmy

Kapitálové  pří jmy

Pňjaté  transí €ry

PŘjJMY cELKEN,1

Konsolldace pří ]mů

PŘí JN4Y cEtKEIl Po KoNSoLlDAci

:]];l],]i:..: 
i,i,::::]:::a=ilJ'

Pern¹ týnské  náměstí  1

pardubice l

53021

466859í  1,1

posta@mmp.cz

*b§*h ř|*v§ré ěť r§h# l;č tu
l, Plnění  rozpoč tu pří jmů

ll, Plněni rozpoč tu Výdajů

lll, Financování  (Zapojení  Vlastnich ú Spor a cizí Ch zdrojů )

lV. Stavy a obraty na bankovní ch ú č tech

V- Peně¾ ní  fondy - informativně

Vl, lr,'Iajetek

Vll, Vyú č tování  finanč ní ch Vztahů  k rozpoč tů m krajů , obci, DSo a vnitřni převody
Vlll, Vyú Č tování  finanónich Vztahů  ke státnirnu ro¾ poč tu, státní m fondů m a Národnimu í oncju
lX. Zpí áva o Výsledku přezkoumáni hospodařeni
X, Finanč ni hospodařeni zří zených pí áVnických osob a hosporjařeni s jejich majetkem
Xl, ostatni doplňujici ú daje

!i,,rLNĚNí  Ro?pgč Iu pBí J.Mq _ ._ .. .. _ _
ěJlldlu!v lJ!Eucat

3 560 200,00

20 500,00

1 5 000,00

3 595 700,00

3 595 700.00

3 435 200,00

1 1 7 000,00

7 000,00

1 000,00

15 000,00

3 575 200,00

3 167 438,00

12 100,00

1 03 400,00

3 282 938,00

3 2B2 938.00

3 429 200,00

5 682,66

287 ,]56 
91

3 723 039,57

185 ,l 17,51

3 537 922,06

3 288 776.00
,]32 649 00

7 775,aa

13 372,4a

15 000,00

73 667 00

3 531 239,40

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

12'l'| Daň Z pňdané  hodnoty

1340 Poplatek za provoz shlom a odsk. kom odpadu

1341 Poplatek Ze psŮ

í 36,! SpráVní  poplatky

411'' Neinvestič ni pň]até  transí ,z V¹ eob.pok|.spráVy sR
4121 Neinvestič ní  pňjaté  transí ery od obci

4122 Neinvestič ní  pňJaté  transfery od krajů

Bez oDPA

3 042 43B 00

1 1 7 000,00

7 000,00

1 000,00

13 400,00

1 5 000,00

75 000,00

3 270 838,o0
33,]9

33í 9
Pří jmy z pronájmu ost. nem, Vé cí  a jejich č ástí 5 000,00 4 500,00

5 000,00 4 500,00ostatní  zále¾ itosti kultury

2329 ostatní jinde nezařazené 20 000,00

XCRGBZUC / ZU 1 (1 7052a1 B 1 2 2a / 2a1 8a3a7 1 1 1 6)



6117 Volby do Evropské ho parlamentu 20 000,00 6 600,00

6171 2324 Pňjaté  nekapitálové  pří spěVky a náhrady

6171 2329 ostatni nedaňové  pří jmyjinde nezařazené

617'| Č innost mí stnl správy

,1 500 00

100

1 501,00

6310 2141 Přijmy Z ú roků  (č ást)

63í 0 obecné  pňimy a Výdaje z finanč nich operaci

500,00

500,00

500,00

500,00

681 66

681,66

6330 4,134

6330

6330

4,137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst, obvody

Převody vlastní m fondů m v rozpoč tech ú zemni ú rovně

168 000,00

11 117,51

185 117,51

Té Xt . .:: :l:.,, : .a: ::::a.

]

Bě¾ né  Výdaje

KapitáloVé  Výdaje

VýDAJÉ  CELKEM

Konsolidace výdajů

\.iDAJE cELKEiil Po KoNSoLlDAcl

,]
2 635 700,00

960 000,00

3 595 700,00

3 595 700,00

3 007 120,00

898 718,00

3 905 838,00

3 905 838,00

,] 983 03,] 82

368 275.40

2 351 3a7,22

168 000,00

2 183 307,22

schválený řazpoěe! nhrPlř j{l9.¾ .4i:e,ry,]

,l0 000,00

10 0o0,o0

21 43

2143

5139 Nákup materiá|u j.n

cestovni ruch

1 0 000,00

10 000,00

2212

2212

2212

2212

5,137

5,169

5171

§ilnica

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

NákUp ostatní ch slu¾ eb

opravy a udr¾ ování

1800000
3 500,00

1 50 000 00

1 71 500,00

17 189,00

3 450.00

20 639,00

1 50 000,00

1 50 000,00

22,19 5021 ostatni osobní  Výdaje

2219 ostatní zále¾ itostipozemnichkomunikaci

8 000 00

8 000,00

4 500,00

4 500,00

2321

2321

5í 69 Nákup ostatní ch slu¾ eb

odváděnl a č i¹ těni odpadní ch Vod a nakt.s kaly

61 000,00

61 000.00

42 350 00

42 350 00

2333

5169 Nákup ostatní ch slu¾ eb

Úpravy drobných vodní ch toků

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

331 4

3314

33í 4

ostatní  osobni Výdaje

5136 Knihy, uč ební  pomů cky a tisk

č innosti knihovnické

1 8 000,00

18 000,00

1 8 000,00

5 000,00

23 000,00

15 600,00

15 600,00

3319

3319

331 9

331 9

331 9

331 9

331 9

331 9

331 9

331 9

33í 9

502,|

5137

5139

515,|

5153

ostatní  osobní  VýdaJe

Drobný hmotný dloUhodobý majetek

Nákup materiálu j,n

studená voda

Plyn

5154 Elektrická energie

Nákup ostatní ch slu¾ eb

opraVy a udr¾ ování

5194 Věcné  dary

NeinVestič ní  tlansí ery spolků m

Budovy haly a siavby

ostatni zále¾ itosti kultury

1 7 000,00

22 000,00

5 000,00

40 000,00

40 000,00

20 000,00

250 000,00

2,1 000,00

10 000,00

425 000 00

,17 000 00

85 500,00

22 000 00

5 000,00

27 500,00

43 000,00

1 7 000,00

250 000,00

2,1 000,00

10 000,00

247 5ao,oa

745 500,00

5 476,00

80 230.00

2 098.00

172o,oo

23 223,60

42 557,38

1 134,62

5 000,00

3 681.00

1 0 000,00

215 875,oo

390 995,60

5169

5,171

5222

6,12,|

3326

3326

5021

5í 39

ostatn1 osobní  Výdaje

Nákup materiálu j,n,

Poří zeni,zachováni a obnova hodnot nár hist.povědo

2 500,00

3 000,00

5 500,00

2 500,00

3 000,00

5 500,00

700,00

879,00

1 579,00

3399

5í 94 Věcné  dary

o§tatĎl zále¾ itosti kultury,Giřkví  a sděl.prostř.

12 500,00
,12 500,00

12 500,00

12 500,00

6 710,00

6 7,10,00

3412

3412

3412

3412

3412

3412

5021

5137

5l39

5í 69
6121

8 500,00

45 000,00

2 500.00

1 000,00

14 52o,oa

353 480,00

30 000,00

455 000,00

B 415,00

5 350,00

2 492-00

800,00

14 520,00

139 433,40
,I2 967 00

183977 4a

ostatn1 osobní  Výdaje

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

NákUp materiálu j n

5154 Eleklrická energie

Nákup ostatní ch slu¾ eb

BUdovy, haly a staVby

6122 Strcje, přistrcje a zaří zení

sportovni zařizení  ve ylastnictvi obce

380 000,00

30 000,00

410 000,00

3419

34í 9

5222 Neinvestič ní transferyspolků m

ostatni §portovní  č innost

20 000,00

20 000 00

40 000,00

40 000,00

3812500

38 125,00

3421

3421

5169 NákUp ostatní ch slu¾ eb

Vyu¾ iti Volné ho č asu děti a mlád€¾ e

5 000 00

5 000 00

5 000,00

5 000,00

2 529 ao

2 529,a0

3429

3429

3429

3429

3429

5137

5í 69
5,171

5021 ostatní  osobní  Výdaje

Drobný bmotný dlouhodobý majetek

Nákup ostatní ch slu¾ eb

opravy a ud¾ oVání

23 000 00

60 000,00

12 000,00

1 5 000,00

1 10 000,00

23 000,00

60 000 00

12 000 00

1 5 000,00

1 10 000,00

,18 585,00

41 745,00

60 330,00ostatnl zá.imová č innost a rekreace

3722

3722

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5í 69 NákUp ostatní ch slu¾ eb

sběr a svoz komunálnich odpadú

3 000,00

22 000,00

25 000,00

3 000.00

22 000,00

25 000,00

2 952,00

1 1 345,06

14 297.06

3745

3745

3745

3745

5o2,|

5137

5,139

5í 56

ostatni osobni Výdaje

Drobný hmotný dIouhodobý majetek

Nákup materiálu j.n.

Pohonné  hmoty a ma¾ iVa

70 000,00

50 000,00

20 000 00

70 000,00

4 000,00

101 000 00

20 000 00

43 570 00

3 530,0c

49 860,B0

11 90600

ROZPOČ TOVÉ  PŘJMY CELKÉ M 3 696 70o,o0 3 282 938,00 13 7231039,§7

§kuleč ro§t



Nákup ostatní ch slu¾ eb3745

3745

521 3

5213

5171 opravy a ud¾ ování
Pé č e o vzhled obcí  a v€řejnou zeleň

na kr]ZoVá opatření

Krizová opatření

50 000,00

5 000,00

195 000 00

5 000,00

47 000,00

B 000,00

250 000 00

5 000,00

5 000,00

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5132

5137

5í 39
5151

5í 54
5í 56

5162

5163

5í 67

5í 69
s171

6121

6123

50,19 ostainí  p|aty

5021 ostatni osobní  Výdaje

5029 ostatní  platby za provedenou práci jinde nezařazen

5039 ostainí  povlnné  poiistné  p]acené  zaměstnavatelem

ochranné  pomů cky

Drobný hmotný dloul]odobý ma]etek

Nákup materiá]u ] n

studená voda

Elektrická energie

Pohonné  hmoty a maz]Va

Slu¾ by e]ektronických komUnikací

Slu¾ by peně¾ nich ú stavů

Slu¾ by ¹ kolenI a Vzdé láVání

Nákup ostatní ch slu¾ eb

opravy a Ud¾ ován]

5173 cestovné

5194 Věcné  dary

Budovy haly a stavby

DopraVní  prostředky

po¾ ární  ochrana - dobrovolná č ást

3 000 00

8 000,00

2 000,00

10 000 00

35 000,00

6 000,00

2 000,00

28 000 00

40 000,00

5 000,00

47 000,00

13 000 00

5 000,00

1 0 000,00

1 c00.00

5 000,00

250 000,00

300 000,00

770 000,00

3 000,00

2 000 00

11800000
64 000,00

7 000,00

2 000 00

34 000,Our

40 000,00

5 00o,00

50 600 00

3 000,00

6 000,00

44 000,00

3 000,00

5 000,00

237 000 00

30 73B,00

664 338,00

9 466,00

286 00

1oi 734,7 /-

32 602,00

6 361,00

33 847,00

16 738 00
,3 777 37

50 600.00

5 181 12

43 957 00

2 629,00

3 616 00

316 795,26

5 000,00 500,00 93,00
6112 zastupitelstva obci 605 00o,oo 609 500.00 608 549 0o

6112

6112

6117

6117

6117

61 17

6117

odměny č lenů

5032 Povinné  po] na Veřejné  zdravotní  poji¹ těni

5173 Cestovné

5021 ostatní  osobní  Výda]e

5039 ostatni povinné  pojistné  placené  zaměstnavateiem

5í 39 Nákup materiálu] n

5175 Poho¹ těni

Volby do Evropské ho parlamentu

550 000,00

50 000,00

15 000,00

2 500,00

500,00

2 000,00

20 000,00

50 500,0L)

14 484,00

2 500,00

558 1 84 00

5C\ 2i2,0a

1 1 3BO,D0

15640

556 00 556,00

2 000,00 820.00

20 000,00 13 372,4a

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

5í 6í
5162

5í 63
5166

5,167

ostatní  osobní

503í  Pov]nné  po],na soc zab a pří sp na st,pol Zaměstnan

5032 Povinné  poj na Veře]né  Zdravotnl poji¹ těn]

5136 Knihy. uěební  pomů cky a tisk

5137 Drobný hmotny d|ouhodobý majetek

5139 Nákup materiálu ] n

5151 Studená voda

5153 Plyn

5í 54 Eiektrická energle

Po¹ tovní  slu¾ by

sIU¾ by elektronických komunikací

Slu¾ by peně¾ ní ch ú stavů

Konzultač ní , poradenské  a práVni Slu¾ by

slU¾ by ¹ kolení  a VzdóláVání

5168 Zpracouáni dat a slu¾ by souv, s inf a kom,technol

5169 Nákup ostatní ch slu¾ eb

5171 opravy a ud¾ oVání

5173 cestovné

5,175 Poho¹ těni

Č innost mí stni správy

20o

39 000,00

15 000,00

2 000 00

1 0 000.00

1 000 00

50 000,00

1 5 000,00

3 000,00

20 000,00

1 000,00

5 000,00

2 000,00

22 ooo oa

5 000,00

250 000,00

4 000 00

3 000,00

647 000,00

195 500,00

39 000,00

1 5 000,00

2 000 00

2 000,00

1 3 500,00

1 000 00

50 000,00

15 000,00

1 000,00

20 000,00

1 000,00

5 000,00

2 000,00

18 500 00

5 000,00

250 000,00

4 000,00

3 000,00

642 500,00

168 100,00

34 985,00

12 648 00

880,00

1 990,00

13 212.o0
,187 00

41 14a,49

7 880.00

467 ca

18 519 17

592 00

1 1 128,90

2 aal,84

136,00

529,00

314 550,40

6171

6171

6171

6310

6310

Slu¾ by peně¾ ní ch ú stavů

obecné  pňjmy a Výdaje z finanč nlch operaci
9 000,00

9 000,00

4 949 30

4 949,309 000,00
6320

6320

5í 63 Slu¾ by pené ¾ nich ú slavů
Poji¹ těni funkč ně nespecifi kované 12 000,00

12 000,00

12 000 00

,]0

,10 336,00
5345 Převody vlastnim rozpoč tovým ú č tů m

Přé vody Vla§tnlm fondů m V rozpoč tech ú zemni ú í ovně
168 000,00

168 000,00
Nespecií ikoVané  reZefuy ,108 700,00

108 700,00ostatni č innosti j.n.

financování  z tuzemska
Krátkodobé  Vydané  dluhoplsy (*)

Uhrazené  splátky krátkod Vydaných dlUhopiSů  C)

Krátkodobé  pňjaté  pů ]č ené  prostředky (+)

Uhrazené  splátky krátkodobých pňj pů j prostř (-)

Změna stavu krátkodobých plostředků  na bankoVní ch ú č tech kromě

ú č tů  stát frn. aktiv, které  tvoři kap. osFA(+i-)
Aktivní  krátk,operace ří Zení  likVidity-pří jmy (+)

8111

8112

81 13

81,14

81 15 622 900,00 -1 371 732,35

20 770,oa

7 986,00

137 622,ao

6409



Aktivní  krátk operace ří zení  likvldity-Výdaje (-) B1 18

Dlouhodobé  financování  z tuzemska
Dlouhodobé  Vydané  dluhopisy (+)

Uhrazené  sp]átky d|ouh Vydaných dluhopisů  ( )

Dlouhodobé  pňjaté  pů jč ené  prostředky (+)

Uhrazené  spiálky dlouhodobých pň] pů j prostř.C)

Změna stavu dloUh.prostředků  na bank.ú č tech (+/-)

Aktivní  dloUh.operace ří zení  likvidity-pří jmy (+)

Aktivní  dlouh operace řizení  likvidity-Výdaje (-)

8121

a122

8123

8124

a125

8127

al2a

krátkodobé  fi nancování  ze zahranič í
Kráikodobé  Vydané  d|uhopisy (+)

Uhrazené splátkykrátk,Vydanýchdluhopisů  (-)

Krátkodobé  pňJaté  pů jěené  prostředky (+)

Uhrazené  splátky krátkodobých pň] pů j prosť ,(-)

Změna staVU bankoVní ah ú č tů  krátkodobých prostředků  ze zahranič í

]inýchne¾ zezahran č  dlouhodobých ú Věrů  (+/-)

Akt]Vní  krátk operace ří zení  likvidity-pří jmy (+)

Aktivní  krátk,operace ří zení  likvidity-Výdaje t)

821 1

a212

a214

a217

8218

Dlouhodobé  financování  ze zahranič í
Dlouhodobé  Vydané  dluhopisy (+)

Uhrazené  splálky dlouh ýydaných dluhopisů  (-)

Dlouhodobé  pňjaté  pů jč ené  prostředky (-)

Uhrazené  sp]átky d]ouhodobých pň].pů j prostř t)
Změna stavu dlouh.prostředků  na bank ú č tech (+/-)

Aktivní  dIoUh operace řiZení  ]ikvidity-pří jmy (+)

Aktivni dlouh.operace řizení  likvidity-výdaje G)

a221

8223

a224

8225

8227

822a

opravné  polo¾ ky k peně¾ ní m operací m
operace z peně¾ ní ch ú č tů  organizace nemají ci charakter

pří jmů  a výdajů  Vládní ho sektoru (*-)

Nereal kuu rozdí ly pohyb na deviz ú č tech (+/-)

NepřeVedené č ástkyVyroVnáVajicí schodek (+-)

8901

8902

8905

8}

Základni bé ¾ ný ú č et ÚSc
Bě¾ né  ú č ty í ondů  ÚSc
Bě¾ né  Llč ty celkem

Pokiadna

6 1 87 493.66

6 1 87 493,66

4 o72,oa

1 357 567,35

1 357 567,35

14 165,00

7 545 061,01

7 545 061,01

la 237 ao

_1 357 567,35

_1 357 567 35

-14 165,00

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné  Výsledky VýzkumU a VýVoje

Software

ocenitelná práVa

PoVolenky na emise a preferenč ni limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ostatni dlouhodobý nehmotný majetek

12 009,00 12 009 00

Dlouhodobý hmotný majé tek odpisovaný
Stavby

samostatné  hmotné  movité  Vé ci a soubory hmotných movitých Věcí

Pěstitelské  celky trualých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

ostatní  dlouhodobý hmotný majetek

Bo7 264,oc

1 477 856 45 2o8 489,47

807 264,00

,1 686 345,92

Nedokoněený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokonč ený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokonč ený dlouhodobý hmotný ma]etek

Poňzovaný dlouhodobý finanč ní  majetek

74 o79,oo ,74 a79 aD

oprávky k dlouhodobé mu nehmotné mu majetku

opráVky k nehmotným Výsledků m výzkumu a VýVo]e

opráVky k softwaru

opráVky k ocenitelným práVů m

opráVky k drobné mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku

opráVky k ostatní mU dloUhodobé mu nehmotné mU ma]etku

-12 009 00 -12 0o9,00

opráVky k d|ouhodobé mu hmotné mu majetku
opráVky ke stavbám

opráVky k samostatným hm.mov Věcem a Souborů m hm. mov věcí

opráVky k pěstitelským celků m trvalých porostú

opráVky k drobné mu dIouhodobé mU hmotné mu majetku

opráVky k ostatní mu d]oUhodobé mu hmotné mu ma]etku

-447 765,oa

1 477 856.45

-727*,0a

-208 4a9,47

-520 51 B,00

-1 686 345,92

622 900;00 _1 37,, 732,35



4121

4134

4137

NeinVestič ni pňjaté  transfery od obcí

NeinVestič ní  pňjaté  transfery od krajů

Převody Z rozpoč tovych ú č tů

Převody mezi statutárnimi městy (hl,m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo č ástmi - při]my

Převody V astnim rozpoč tovým ú č lů m

15 000 00 1 5 000,00

75 000.00

1 5 000,00

73 667,00

168 000 00

17 117 51

168 000 00

98348

98348

98348

98348

98348

98348

9834E

13 400,00

13 400,00

460,00

1 1 408,00

156,00

556,00

820,00

13 400,00

13 372,40

13 372,10

460,00

11 380,00

156 40

556 00

820,00

13 372,10

41í ,|

5019

502í

5039

5139

5175

volby do EvroFké ho F.lam€nfu

Neinvestič ní  pňjaté  hansí .z v¹ eob pokl,spí á!ry sR

ostalní  platy

ostatni osobni Výdaje

ostatní  poVlnné  po]istné  placené  zam*tnaVaie]em

Nákup maleí iáluj n,

poho¹ těni

tx. zpnÁvn o vÝsleoxu pŘrzxoutvlÁHí  nospooaŘeruí

fl Dra1ač  1

x. rtHlHč ní nospoolŘeruí zŘí zenÝcH pnÁvxlcxÝcn osoe n gospoonŘeruí s le.ltcn rue.lerxeru

xl. osrnrruí  ooplŇulí cí  ú o1.1r

ii,ii:,,+"l :lij]:.:::]::i iii|i'í il]i|i

ii iiil "..l1:'. "

'{áZí tků  
dč etfi i.i*dft otky

ů §ů fJa 0dt}*Vódná aa uč etí lič iví
Podpisový záznam osoby odpovědné  za správnost ú dajů

{}§oba ú dpú vědná :a í ů ¾ p**ek

Městský pbvod Vlll
Hostovice 20

530 02 Pardubice

Podpisový záznam osoby odpovědné  za spráVnost ú dajů

$tat§táí ni zástupce
PodpiSoVý záznam statutární ho Zástupce

28 01 202a 12 33 59

Josef Jirout



Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC 
ZA ROK 2019 

(bez městských obvodů) 



Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic 

Odbor ekonomický  |  Oddělení rozpočtu 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová 

Tel.: 466 859 441 

e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz 

č. spisu:  
č. jednací:  

Věc:  Potvrzení o vyvěšení Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2019 

V Pardubicích dne 3. 6.2020 

Potvrzuji tímto, že v termínu od 3. 6.2020 do 21. 6.2020 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na elektronické úřední desce statutárního 
města Pardubic Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019.   

Ing. Renata Hochmanová 

Vedoucí oddělení rozpočtu 

Ekonomický odbor 
Magistrát města Pardubic 
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Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic 

Odbor informačních technologií  |  Oddělení strategie a IT služeb 

Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá 

Tel.: 466 859 288 

e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz 

č. spisu:  
č. jednací:  

Věc:  Potvrzení o vyvěšení Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2019 

V Pardubicích dne 3. 6.2020 

Potvrzuji tímto, že dne 3. 6.2020 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na oficiálních internetových stránkách statutárního města 
Pardubic www.pardubice.eu, Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019.  

Ing. Zdeňka Malá 

Vedoucí odboru informačních technologií 
Magistrát města Pardubic 
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Příloha číslo 1. - HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC vč. MO ZA ROK 2019 

Výkazy hospodaření za rok 2019 – město Pardubice včetně městských obvodů 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2019 

Přehled hospodaření městských obvodů za rok 2019 

Hospodaření Městského obvodu I – Střed v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu II – Polabiny v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu III – Studánka v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu IV – Pardubičky v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu V – Dukla v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu VI – Svítkov v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu VII – Rosice nad Labem v roce 2019 

Hospodaření Městského obvodu VIII – Hostovice v roce 2019 

Příloha číslo 2. – PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA 
PARDUBIC 

- Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví 
- Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti 

Příloha číslo 3. - PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU 
ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC (informace z roční účetní závěrky společností)  

- Dopravní podnik města Pardubic, a.s. 
- Služby města Pardubic, a.s. 
- Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
- East Bohemian Airport, a.s. 
- BČOV Pardubice, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
- Dostihový spolek, a.s. 
- FREE ZONE Pardubice, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
- Přístav Pardubice, a.s. 
- Pardubická plavební, a.s. 
- HC Dynamo PARDUBICE, a.s. (účetní období od 1. 5. do 30. 4.) 

ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení 
účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k 30. 4. následujícího roku (blíže 
viz text této přílohy č. 3)  

- BK Pardubice a.s. (účetní období od 1. 7. do 30. 6.) 
ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení 
účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k 30. 6. následujícího roku (blíže 
viz text této přílohy č. 3)  

Přílohy 1, 2 a 3 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve dvou výtiscích, které budou 
k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP. 
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Zastupitelstvo města Pardubic, dne 18. června 2020 

 

 

Předkladatel: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Zpracovatel: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno:  

Projednáno: ve finančním výboru dne 8.6.2020 

v RmP dne 15.6.2020 

Vliv na rozpočet: Ne 

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 1 

návrhů doporučených ke schválení: 1(1) 
návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2019 bez výhrad. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení. 
Součástí předloženého závěrečného účtu za rok 2019 je Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 
2019 statutárního města Pardubic vč. městských obvodů. 

Důvodová zpráva 

Závěrečný účet statutárního města Pardubic je zpracován v souladu s ustanovením §17 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 statutárního města Pardubic. Přezkoumání 
hospodaření za rok 2019 ve smyslu ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků bylo zahájeno 
dle 8.8.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení. Dílčí 
přezkoumání Hodo daření bylo provedeno na úřadu města a městských obvodech od 25.11.2019 do 
6.12.2019. Konečné přezkoumání bylo provedeno na úřadu města a městských obvodech od 
20.4.2020 do 30.4.2020. Přílohou usnesení je Závěrečný účet statutárního města Pardubic, Závěrečné 
účty jednotlivých městských obvodů, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a 
přílohy 1. Hospodaření MO, 2. Hospodaření příspěvkových organizací a 3. Hospodaření akciových 
společností. 

 

Přílohy 

Pardubice - Závěrečný účet 2019_ZmP 

ZÚ Příloha č. 1 

ZÚ Příloha č. 2 

ZÚ Příloha č. 3 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2020-020/BODZ-2020-519/Pardubice%20-%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%202019_ZmP.pdf
https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2020-020/BODZ-2020-519/Z%C3%9A%20P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201.pdf
https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2020-020/BODZ-2020-519/Z%C3%9A%20P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202.pdf
https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2020-020/BODZ-2020-519/Z%C3%9A%20P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.pdf
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KOMENTÁŘ  K  HOSPODAŘENÍ  MĚSTA  PARDUBIC  ZA  ROK  2019 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 byl zpracován v souladu s ustanovením 
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dle ustanovení §17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před 
projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 to 
znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 3. 6. do 18. 6. 2020, a to 
v užším rozsahu na úřední desce Magistrátu města Pardubic a v plném znění na internetových 
stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu. 

Dle ustanovení §17, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podléhá schválený Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření zveřejnění do 30 dnů ode dne jeho schválení na internetových stránkách města 
Pardubic – www.pardubice.eu. 

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
statutárního města Pardubic za rok 2019“, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Přílohou závěrečného účtu jsou závěrečné účty jednotlivých městských 
obvodů statutárního města Pardubic za rok 2019. Dne 18. 6.2020 bude Zastupitelstvu města 
předložena ke schválení účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019. 

Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 
8. 6. 2020 – ve Finančním výboru Zastupitelstva města Pardubic 
15. 6. 2020 – v Radě města Pardubic 
18. 6. 2020 – v Zastupitelstvu města Pardubic 

http://www.pardubice.eu/
http://www.pardubice.eu/


Rekapitulace stavu finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech MmP

130 753 864,00

433 128 364,13

56 513 666,55

15 072 769,34

55 388 400,97

690 857 064,99

153 065,00

342 163,56

448 257,11

437 552,46

5 986 789,37

7 367 827,50

698 224 892,49

2 066 635,90

2 066 635,90

700 291 528,39

690 857 064,99

422 351 000,00

30 032 300,00

21 668 800,00

737 100,00

3 933 301,90

63 641,47

60 000 000,00

5 835 100,00

0,00

343 534,07

140 000 000,00

5 892 287,55

690 857 064,99

FINANČNÍ PROSTŘEDKY  "VOLNÉ"  K ROZDĚLENÍ 0,00

Stav ostatních ZBÚ

Hospodaření města Pardubic k 31. 12. 2019
údaje jsou v Kč

Základní běžný účet
Dotace ČNB - volné finanční prostředky 
Výdajový účet

Celkem cizí finanční prostředky - depozita

Příjmový účet (bývalý RFP)

Celkem finanční prostředky města k rozdělení - běžné účty

Ostatní finanční prostředky
ZBÚ Zimní ledový park 
ZBÚ Spořící účet
ZBÚ Sociálního fondu MP
ZBÚ Sociálního fondu MmP
ZBÚ Mezinárodní platební styk (EUR 235 607,61)

Celkem finanční prostředky města - ostatní

CELKEM ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2019 - běžné účty
ZBÚ cizích prostředků - depozita

zapojeno z přebytku hospodaření ve III. změně rozpočtu 2020 - rezerva krizová

CELKEM ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2019 - celkem

Použití nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019
CELKEM ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2019 K ZAPOJENÍ

údaje jsou v Kč

zapojeno z přebytku hospodaření ve schváleném rozpočtu 2020
zapojeno z přebytku hospodaření v I. změně rozpočtu 2020
zapojeno z přebytku hospodaření ve II. změně rozpočtu 2020
zapojeno z přebytku hospodaření ve II. změně rozpočtu 2020 - FV dotací se SR
zapojeno z přebytku hospodaření ve II. změně rozpočtu 2020 - FV - SF MmP
zapojeno z přebytku hospodaření ve II. změně rozpočtu 2020 - FV - SF MP

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K ROZDĚLENÍ

zapojeno z přebytku hospodaření ve III. změně rozpočtu 2020

Rezerva finančních prostředků dle Ing. Tesaře
Zapojeno z přebytku hospodaření v VII. změně rozpočtu 2020 - FV s MO
Zapojeno z přebytku hospodaření v VII. změně rozpočtu 2020 - snížení daňových příjmů
Zapojeno z přebytku hospodaření v VII. změně rozpočtu 2020 - FV - obecná rezerva
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Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 9 

1. Hospodaření města Pardubic (bez MO) 1

Hospodaření města Pardubic za rok 2019 skončilo záporným saldem hospodaření ve výši 
98 802 960,39 Kč. Záporné saldo hospodaření rozpočtu města Pardubic vyjadřuje skutečnost, 
že výdaje uskutečněné v roce 2019 byly vyšší než příjmy finančních prostředků přijatých v roce 
2019 a to o částku ve výši 100 299 366,60 Kč. Deficit rozpočtu roku 2019 je kryt finančními 
prostředky z přebytku hospodaření z předchozích let a čerpáním úvěru z úvěrového rámce KB. 

Rozpočtové hospodaření města Pardubic k 31. 12. 2019 skončilo zůstatkem finančních 
prostředků na bankovních účtech města ve výši 700 291 528,39 Kč z toho na bankovním účtu 
pro mezinárodní platební styk 235 607,61 EUR, což představuje 5 986 789,37 Kč. Podrobné 
rozdělení viz tabulka. 

Tabulka č. 1: Stavy na bankovních účtech MmP k 31. 12. 2019 

Bankovní účty Název účtu Konečný stav k 31. 12.2019 
115-9585040227/0100 Spořící účet 342 163,56 

9005-326561/0100 BÚ KB 130 753 864,00 

19-326561/0100 Příjmový účet 6 686 363,75 

326561/0100 Vkladový výdajový účet 56 513 666,55 

8010-326561/0100 Příjmy – daně a poplatky 3 276 700,53 

107-326561/0100 BÚ Sociální fond MmP 437 552,46 

182-326561/0100 BÚ příjmový – nájmy 5 109 705,06 

19-2379850227/0100 Příjmový účet (bývalý RFP) 55 388 400,97 

6015-326561/0100 BÚ cizích prostředků – depozita 2 065 634,76 

115-4864010247/0100 BÚ cizích prostředků – spalovna 1 001,14 

115-1949220207/0100 BÚ Sociální fond MP 448 257,11 

94-3316561/0710 ZBÚ Dotace ČNB 433 128 364,13 

123-967670207/0100 BÚ Zimní sportovní park 153 065,00 

43-9656490277/0100 Mezinárodní platební styk – v CZK 5 986 789,37 
Mezinárodní platební styk – V EUR 235 607,61 

Stav BÚ k 31. 12. 2019 v CZK   celkem 700 291 528,39 

Rozpočet na rok 2019 byl sestaven jako schodkový se zapojením nevyčerpaných 
finančních prostředků z minulých let v rámci krátkodobého financování. Položka 8115 byla 
dále v průběhu roku v rámci změn rozpočtu upravována dle aktuálního stavu.  

Do rozpočtu města Pardubic na rok 2019 byly zapojeny nevyčerpané finanční 
prostředky z roku 2018 a to: ve schváleném rozpočtu ve výši Kč 580 228,5 tis., v I. změně ve 
výši Kč 8 690,0 tis., ve II. změně ve výši Kč 27 991,0 tis.,  ve III. změně ve výši Kč 20 662,6 tis., 
ve IV. změně rozpočtu ve výši Kč 27 941,1 tis., v VI. změně ve výši Kč 29 010,1 tis. a v VII. 
změně rozpočtu Kč 7 706,3 tis. Dodatečný příděl finančních prostředků dle vypořádání za rok 
2018 v souladu s Pravidly hospodaření sociálních fondů do sociálního fondu MmP ve výši Kč 
2 325,8 tis. a sociálního fondu MP ve výši Kč 203,5 tis. Finanční vypořádání za rok 2018 
s městskými obvody představovalo částku ve výši Kč 1 496,4 tis. V rámci finančního 
vypořádání dotací se státním rozpočtem byly odeslány prostřednictvím Krajského úřadu 
Pardubického kraje jednotlivým poskytovatelům dotací nevyčerpané zůstatky přijatých dotací 
MmP ve výši Kč 1 778,4 tis. 

1 Přehled hospodaření jednotlivých MO viz příloha č. 2 



Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 10 

2. Příjmy města Pardubic (bez MO)  Kč 2 206 324,5 tis. 

Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2019 výše 2 206 324 433,50 Kč, tj. plnění na 
108,8 % UR. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města ve výši 2 206 306 401,88 Kč a příjmy 
sociálního fondu MmP ve výši 13 749,31 Kč a sociálního fondu MP ve výši 4 282,31 Kč. 
Rozpočty sociálního fondu MmP a sociálního fondu MP jsou vedeny samostatně.  

V porovnání s rokem 2018 se do výsledku hospodaření města Pardubic za rok 2019 
promítl celkový meziroční nárůst příjmů města v celkové výši Kč 182 821,0 tis., tzn., že 
skutečné plnění v roce 2019 zaznamenalo meziroční nárůst o cca 9,03 % proti skutečnému 
plnění v roce 2018 a to z důvodu nárůstu daňových a nedaňových příjmů a neinvestičních 
transferů. Pokles byl zaznamenán u pouze u investičních transferů.  

Rozpočet daňových příjmů byl sestaven s ohledem na vývoj v předchozích letech, kdy 
byla situace ovlivněna postupně se zlepšujícím vývojem makroekonomických indikátorů. V 
celkovém objemu daňových příjmů byl zaznamenán nárůst proti upravenému rozpočtu, a 
přestože míra plnění se u jednotlivých daní lišila, v celkovém objemu Kč 1 525 523,7 tis. 
představoval nárůst Kč 98 185,2 tis., což představuje nárůst o 6,88 %.  

U nedaňových příjmů v celkovém objemu Kč 301 143,0 činil meziroční nárůst 
Kč 7 509,9 tis., což představuje nárůst o 2,56 %.   

Neinvestiční transfery v celkovém objemu Kč 295 449,1 tis. zaznamenaly meziroční 
nárůst Kč 80 369,4 tis., což představuje nárůst o 38,53 %. 

Příjmy města Pardubic, které zaznamenaly výrazný meziroční pokles, byly investiční 
transfery v celkovém objemu Kč 41 675,7, a to ve výši Kč -14 345,2 tis., což představuje pokles 
o -25,61 %. Pokles byl zapříčiněn především profinancováním zahájených dotačních
investičních akcí v příštím roce. 

Tabulka č. 2: Příjmy statutárního města Pardubic 

2018 2019 2019 2019 2019 2019 19/18 19/18

Příjmy v roce 2019 2 023 486,4 1 953 259,6 2 029 381,8 2 206 307,4 176 925,6 108,72 182 821,0 9,03
Běžné příjmy 1 720 971,6 1 837 759,8 1 730 437,4 1 826 666,7 96 229,3 105,56 105 695,2 6,14
vlastní daňové 1 427 338,5 1 372 506,4 1 454 974,9 1 525 523,7 70 548,8 104,85 98 185,2 6,88
vlastní nedaňové 293 633,1 465 253,4 275 462,5 301 143,0 25 680,5 109,32 7 509,9 2,56
Kapitálové příjmy 33 225,8 115 499,8 42 189,0 42 515,9 326,9 100,77 9 290,1 27,96
Přijaté transfery 269 289,1 0,0 256 755,4 337 124,8 80 369,4 131,30 67 835,7 25,19
investiční 56 020,8 0,0 41 675,7 41 675,7 0,0 100,00 -14 345,2 -25,61
neinvestiční 213 268,2 0,0 215 079,7 295 449,1 80 369,4 137,37 82 180,9 38,53

v tis. Kč

Rozdíl 
skutečnost

INDEX    %Skutečnost Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutečnost

plnění 
v %      

k UR

Rozdíl 
skutečnost 

a UR
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Graf č. 1: Kategorie příjmů města Pardubic 

2.1 Daňové  příjmy 

Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2019 částky ve výši Kč 1 525 523 693,40 Kč a 
přesáhly tak výši upraveného rozpočtu o Kč 46 078,0 tis., tj. plnění na 113,09 %. 

Statutární město Pardubice přijalo plnění daně z příjmů fyzických osob placené plátci 
v celkové výši Kč 438 827,5 tis., plnění daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky ve výši 
9 880,3 tis., plnění daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 33 328,5 tis. a plnění 
daně z příjmů právnických osob ve výši Kč 310 410,0 tis. Celkový příjem u daně z přidané 
hodnoty, jejíž podíl ve výši Kč 218 593,6 tis. byl přerozdělen do rozpočtů jednotlivých 
městských obvodů, dosáhl Kč 698 721,7 tis. U daně z nemovitosti, činil příjem Kč 144 286,7 tis. 
Míra % plnění rozpočtu se u jednotlivých daní lišila. Největší nárůst byl zaznamenán u daně FO 
vybírané srážkou a daně z přidané hodnoty, což se kladně projevilo i v celkovém plnění 
daňových příjmů.  

Vybrané daňové příjmy (bez daně z příjmů právnických osob za obce a daní a poplatků 
z vybraných činností) viz tabulka v celkové výši Kč 1 416 861,0 tis. přesáhly výši upraveného 
rozpočtu o Kč 116 622,4 tis., tj. plnění na 108,97 %. Meziroční nárůst o Kč 176 969,1 tis., tj. 
14,7 %. 

Tabulka č. 3: Vybrané příjmy z cizích daní 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet 2019 1372 506,4 465 253,4 115 499,8 0,0
Upravený rozpočet 2019 1454 974,9 275 462,5 42 189,0 256 755,4
Skutečnost 2019 1515 523,7 301 143,0 42 515,9 337 124,8

 0,0
200 000,0
400 000,0
600 000,0
800 000,0

1000 000,0
1200 000,0
1400 000,0
1600 000,0

(v tis. Kč)

Kategorie příjmů města Pardubic za rok 2019        

2018 2019 2019 2019 2019 2019 19/18

Daňové příjmy 1 239 891,9 1 274 206,4 1 300 238,6 1 416 861,0 116 622,4 108,97 14,27
DPFO placená poplatníky 312 683,9 360 137,2 352 037,5 398 115,5 46 078,0 113,09 27,32
DPFO placená poplatníky 1,5 36 612,0 41 908,2 40 712,0 40 712,0 0,0 100,00 11,20
DPFO placená plátci 7 454,6 8 968,9 9 880,3 9 880,3 0,0 100,00 32,54
DPFO vybíraná srážkou 29 460,5 28 976,6 33 328,5 33 328,5 0,0 100,00 13,13
DPPO 270 552,1 299 424,4 310 410,0 310 410,0 0,0 100,00 14,73
DPH 442 858,5 399 791,1 409 583,6 480 128,0 70 544,4 117,22 8,42
Daň z nemovitostí 140 270,2 135 000,0 144 286,7 144 286,7 0,0 100,00 2,86

v tis. Kč
% k UR

% 

nárůst
/pokle

Skutečnost Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost
Rozdíl  

skutečnost 
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Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Kč 792 446,3 tis. 

Podíl na 23,58 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placená plátci. 
Jedná se o daň ze závislé činnosti (§ 6 zákona 586/1992 Sb.) ve výši Kč 398 115,5 tis., 
tj. 113,09 % UR. Meziroční nárůst Kč 85 431,6 tis. 

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placené plátci. 
Jedná se o daň ze závislé činnosti dle počtu zaměstnanců ve výši Kč 40 712,0 tis., tj. 100,0 % 
UR. Meziroční nárůst Kč 4 100,0 tis.  

Podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placené 
poplatníky. Jedná se o daň ze samostatné výdělečné činnosti placená podle daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§ 38g – 38i zákona 586/1992 Sb.) ve výši Kč 
9 880,3 tis., tj. 100,0 % UR. Meziroční nárůst Kč 2 425,7 tis.  

Podíl na 23,58 % celostátním hrubém výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. 
Jedná se o daň vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně (§ 38d zákona 586/1992 Sb.) ve výši 
Kč 33 328,5 tis., tj. 100,0 % UR. Meziroční nárůst Kč 3 868,0 tis.  

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši 
Kč 310 410,0 tis., tj. 100,0 % UR. Meziroční nárůst Kč 39 857,9 tis.  

Daň z příjmu právnických osob za obce Kč 46 088,0 tis. 

Daň placená za statutární město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového 
přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 
pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. 

Daň z přidané hodnoty Kč 480 128,0 tis. 

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Celková výše příjmů 
z DPH, která byla na účet města Pardubic zaslána v roce 2019 finančním úřadem, činila 
698 721 682,70 Kč. Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena 
do rozpočtů městských obvodů (viz tabulka č. 4).  

Po transferu DPH na jednotlivé městské obvody byly příjmy města Pardubic z DPH ve výši 
Kč 480 128,0 tis. tj. 117,22 % UR. Meziroční nárůst činil Kč 37 269,5 tis. (tj. 8,4 %). Na základě 
výnosu z daňových příjmů byly dle schválených koeficientů daných Statutem města Pardubic 
transferem přerozděleny finanční prostředky do rozpočtů městských obvodů. Část transferů 
finančních prostředků mezi rozpočty MO a MmP byla účelová. Městské obvody se podílely 
finančními prostředky ze svých rozpočtů na akcích, které realizoval MmP: MO II – Polabiny 
„Regenerace panelového sídliště Polabiny – Stavbařů, Rosická“, MO VIII – Hostovice vlastní 
zdroje MO k dotaci na pořízení hasičského auta pro JSDH Hostovice, MO I – Střed vlastní 
zdroje MO k dotaci na pořízení hasičského auta pro JSDH, MO VII – Rosice n/L vlastní zdroje 
MO k dotaci na pořízení hasičského auta pro JSDH Rosice nad Labem, finanční prostředky 
z rozpočtů všech městských obvodů na náklady spojené s GDPR a IT a dále na výkupy 
pozemků, zřízení věcných břemen a vyúčtování služeb.  
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Tabulka č. 4: Přerozdělení daňových příjmů a ostatní transfery mezi rozpočty MmP a MO  

v Kč

Podíl na 
daňových 
příjmech

Transfer na 
životní 

prostředí

Transfer na 
náklady na 

dopravu

Transfery mezi 
MmP a MO 

ostatní

Zasláno MO v 
průběhu roku

Finanční 
vyrovnání           

za rok 2019
128 379 192 89 780 659 43 385 705 -9 791 923 251 753 653

MO I - Střed 14 604 463 25 228 366 10 022 100 -414 105 49 440 825 -2
MO II - Polabiny 14 088 775 20 003 131 5 943 839 -8 430 794 31 604 951 0
MO III - Studánka 17 339 618 12 048 555 5 162 899 -73 067 34 478 011 -5
MO IV - Pardubičky 17 743 137 6 814 357 4 945 965 -58 080 29 445 375 4
MO V - Dukla 16 732 156 15 747 528 8 330 066 103 619 40 913 375 -7
MO VI - Svítkov 24 016 097 2 783 205 4 468 723 -205 000 31 063 029 -4
MO VII - Rosice n/L 20 085 555 7 155 517 4 512 113 -321 674 31 431 511 0
MO VIII - Hostovice 3 769 391 0 0 -392 822 3 376 576 -7

Transfer ve vazbě na vybrané poplatky za sběr, svoz a likvidaci TKO dle Statutu města Pardubic 
z rozpočtů MO do rozpočtu MmP dosáhl celkové výše Kč 33 160,0 tis. v následujícím členění: 

MO I – Střed Kč 8 363,7 tis. 
MO II – Polabiny Kč 6 892,0 tis. 
MO III – Studánka Kč 5 881,3 tis. 
MO IV – Pardubičky Kč 1 732,2 tis. 
MO V – Dukla Kč 6 143,9 tis. 
MO VI – Svítkov Kč 1 995,2 tis. 
MO VII – Rosice nad Labem Kč 2 063,9 tis. 
MO VIII – Hostovice           Kč 87,8 tis. 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč 108 662,7tis. 
Poplatky z vybraných činností byly vybrány v celkové výši 108 662 686,40 Kč, tj. 100,3 % UR. 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy: 
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši Kč 456,6 tis. – odvody za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 256,8 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících 
funkci lesa ve výši Kč 199,8 tis. 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly vybrány ve výši Kč 1 674,8 tis. 
        Jedná se o poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 
ve výši Kč 1 647,8 tis., poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků 
od žadatelů o registraci použitého vozidla dle §37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který 
je příjmem Státního fondu životního prostředí ve výši Kč 27,0 tis. 

Správní poplatky byly vybrány v celkové výši Kč 26 077,4 tis. Správní poplatky jsou vybírány 
dle zákona č. 634/2000 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů. Správní 
poplatky za vydání živnostenského listu při ohlášení živnosti byly vybrány ve výši č 1 670,7 tis., 
správní poplatky z oblasti dopravy (vydání řidičských průkazů, registrace a přihlášení vozidla, 
registrační značky apod.) ve výši Kč 15 404,4 tis., poplatky stavebního úřadu (vydání 
rozhodnutí, vydání povolení, apod.) ve výši Kč 3 267,3 tis., vydání cestovních dokladů 
a občanských průkazů ve výši Kč 3 969,4 tis., a ostatní správní poplatky Kč 1 765,6 tis. Vybrané 
finanční prostředky spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené 
s výkonem státní správy.  
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Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her ve výši Kč 80 453,9 tis. 

        Daň z hazardních her dosáhl výše Kč 80,412,0 tis. Na základě rozpočtového určení daní 
dle §7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her je část celostátního hrubého výnosu 
daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her z 65 % příjmem rozpočtu obcí a 
celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu daně 
z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. Tyto 
finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a 
kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. 

       Doplatky rušeného odvodu z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 
(VHP) a z výherních hracích přístrojů (VHP) dosáhl výše Kč 41,9 tis. Jedná se doplatek odvodu 
z loterií a jiných podobných her za rok 2019 podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu 
z VHP a doplatek části odvodu z loterií a jiných podobných her za rok 2019 podle části šesté 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., 
ve výši dílčího odvodu z VHP. 

• Daň z nemovitostí  Kč 144 286,7 tis. 

100 % výnosu daně z nemovitostí, nacházejících se na území města Pardubic v celkové výši 
144 286 717,83 Kč. Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitostí v Pardubicích se řídí Obecně závaznou 
vyhláškou č. 6/2012 o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí na 
území města Pardubic, kterou schválilo Zastupitelstvo města Pardubic dne 26. 6.2012, 
usnesením č. Z/872/2012, na základě zmocnění zakotveném v § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška 
nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

Základní sazby daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě 
koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) se 
násobí koeficientem dle jednotlivých katastrálních území města: Pardubice, Ohrazenice, Nové 
Jesenčany, Rosice nad Labem, Studánka, Svítkov, Trnová a Pardubičky ve výši 3,5 a ostatní 
území Černá za Bory, Dražkovice, Drozdice, Lány na Důlku, Hostovice, Mnětice, Nemošice, 
Popkovice, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko a Opočinek ve výši 2,5. 

U jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), c), d) a samostatných 
nebytových prostor podle odst. 1 písm. c) a d) se základní sazba daně násobí v celém městě 
koeficientem 1,5. 

Místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy 
pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, případně jejich soubory je 
stanoven na území města ve výši 2. 
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Graf č. 2: Vývoj daňových příjmů za období 2016 – 2019 
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Graf č. 3: Vývoj příjmů z odvodů z loterií a VHP 2016 – 2019 a daně z hazardních her 2016 – 2019 

Odvod z loterií a VHP Daň z hazardních her
2016 94266,9 0
2017 27195,3 90744,3
2018 956,3 96825,1
2019 41,9 80412,1

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000 (v tis. Kč)

Vývoj příjmů z odvodů z loterií a VHP 2016 - 2019 
a daně z hazardních her 2016 - 2019  



Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 16 

2.2 Nedaňové  příjmy 

Nedaňové příjmy dosáhly výše Kč 301 161,0 tis., tj. 109,3 %. V této částce jsou zahrnuty příjmy 
města Pardubic ve výši Kč 301 143,0 tis. a příjmy Sociálních fondů MmP a MP ve výši 
Kč 18,0 tis.  

Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč 198 475,2 tis. 

Příjmy z vlastní činnosti města dosáhly celkové výše Kč 41 998,5 tis., tj. 113,1 % UR a příjmy 
Sociálních fondů MmP a MP ve výši Kč 18,0 tis. 

Příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč 41 998,5 tis. Jedná se o příjmy: Odbor majetku a investic – 
příjmy z provozování hřbitovů Kč 2 125,9 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích 
města ve výši Kč 1 225,9 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve 
výši Kč 1 142,0 tis., úplaty z věcných břemen ve výši Kč 1 994,1 tis., Odbor sociálních věcí – z 
ubytovny Češkova ve výši Kč 2 327,3 tis., Odbor školství, kultury a sportu – příjmy z Britského 
centra ve výši Kč 702,7 tis., z reklamy na Městských slavnostech jarní část ve výši Kč 524,9 tis. 
a podzimní část ve výši Kč 254,2 tis., Kulturní centrum – závěrečné vypořádání ve výši Kč 73,1 
tis., Odbor dopravy – příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 25 091,3 tis., příjmy 
z parkovacích automatů – cyklověž ve výši Kč 161,0 tis. a příjmy z parkovného službou SMS ve 
výši Kč 2 852,7 tis., Městská policie – z poskytování služeb dopravní výchovy ve výši Kč 171,4 
tis., Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO) ve výši Kč 1 055,1 tis. a 
příjmy z těžby dřeva ve výši Kč 1 442,2 tis., Odbor rozvoje a strategie – příjmy z Zimního 
sportovního parku ve výši Kč 153,1 tis., Kancelář tajemníka – příjmy ze svatebních obřadů ve 
výši Kč 264,7 tis., MmP – ostatní příjmy ve výši Kč 26,4 tis. 

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši Kč 60,0 tis. Zahrnuje odvod MŠ 
Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 60,0 tis. na navýšení provozního příspěvku této organizace na 
pořízení vybavení třídy herním a relaxačním centrem. 

Příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč 152 064,9 tis. Zahrnují příjmy z pronájmu majetku: 
Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostárny ve výši Kč 133,1 tis., Kancelář 
tajemníka – příjmy z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 50,8 tis., Odbor majetku a investic – 
příjmy z pronájmu pozemků ve výši Kč 10 563,5 tis., hrobových míst ve výši Kč 945,3 tis., 
budov škol včetně školnických bytů ve výši Kč 5 363,1 tis., a 

Správa sportovních zařízení 
- areál Aquacentrum ve výši Kč 19 042,8 tis. 
- areál Dostihového závodiště ve výši Kč 1 476,6 tis. 
- areál Skateparku ve výši Kč 931,0 tis.  
- areál letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 125,7 tis.,  
- areál Letního stadionu ve výši Kč 398,0 tis.  
- areál Dostihového závodiště – zimní sportovní park ve výši Kč 29,0 tis. 
- areál K Dolíčku ve výši Kč 244,9 tis.  
- areál Ohrazenice ve výši Kč 371,0 tis.,  
- areál MAS Dukla ve výši Kč 1 689,3 tis.  
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Správa nebytových prostor 
- areál Hůrka ve výši Kč 1 128,7 tis.,  
- areál J. Palacha ve výši Kč 4 074,2 tis.,  
- ostatní nebytové prostory ve výši Kč 13 073,2 tis. a  
- příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 263,6 tis. 

Správa bytů a nebytových prostor: 
- příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – byty ve výši Kč 85 815,0 tis. 
- příjmy z pronájmu nemovitostí – nebytové prostory ve výši Kč 2 263,6 tis. 

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši Kč 4 351,8 tis. Zahrnují příjmy 
z úroků bankovních účtů ve výši Kč 4 359,1 tis., kurzové rozdíly ve výši Kč -7,3 tis. a příjmy z 
úroků Sociálního fondu MmP ve výši Kč 13,7 tis. a Sociálního fondu MP ve výši Kč 4,3 tis. 

Přijaté sankční platby, pokuty a vratky transferů Kč 20 115,5 tis. 

Sankční platby a pokuty byly přijaty ve výši Kč 18 482,1 tis. Jedná se o sankční platby přijaté 
od jiných subjektů. Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy z pokut ukládaných a vybraných 
městskou policií, pokuty od stavebního a živnostenského úřadu, pokuty vyměřené a 
vymáhané odborem dopravy a ostatními odbory MmP za přestupky např. v oblasti ekologie.  
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání z minulých let v celkové výši 
Kč 1 633,4 tis. Doplatky z  veřejnoprávních smluv uzavřených mezi obcemi ve výši Kč 69,0 tis., 
vratka dotace do Programu podpory sportu ve výši Kč 806,8 tis., doplatek voleb do 
zastupitelstva obce ve výši Kč 88,3 tis., doplatek voleb prezidenta ČR ve výši Kč 225,4 tis., 
vratka příspěvku ZŠ Waldorfská ve výši Kč 231,8 tis., vratka dotace P-PINK na základě 
finančního vypořádání ve výši Kč 123,3 tis., ostatní přijaté vratky transferů na základě 
finančního vypořádání z předchozích let ve výši Kč 88,8 tis. 

 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč 80 232,3 tis. 
Přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 2 760,1 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v 
celkové výši Kč 5 061,3 tis., ostatní nedaňové příjmy – úhrady pohledávek a nákladů řízení ve 
výši Kč 0,7 tis., příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. v oblasti odpadového hospodářství ve výši 
Kč 11 147,1 tis., příjmy za využívání a zneškodňování odpadů ve výši Kč 432,7 tis., příjmy od 
SSmP, a.s. za separovaný sběr ve výši Kč 726,9 tis., příjmy z kurzů v Seniorcentru ve výši 
Kč 71,0 tis., OMI – náhrady za energie v pronajatých budovách škol ve výši Kč 3 372,6 tis., 
náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorech ve výši Kč 7 286,8 tis. a 
náhrady za energie v bytech a nebytových prostorech ve výši Kč 44 192,1 tis., přijatý 
neinvestiční dar od společnosti Willing Bohemia pro MP ve výši Kč 50,0 tis., KC Pardubice – 
závěrečné vypořádání ve výši Kč 131,0 tis. a záštita z MZe ČR na Velkou Pardubickou pro 
Dostihový spolek a.s. ve výši Kč 5 000,0 tis.   

 Přijaté splátky půjčených prostředků Kč 2 320,0 tis. 
Přijaté splátky zápůjček: RFP, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., Česká abilympijská asociace ve výši 
Kč 100,0 tis., TJ Sokol Pardubice I ve výši Kč 220,0 tis. splátka zápůjčky na základě dodatku č. 2 
ke smlouvě o zápůjčce ze dne 29. 6.2015. 
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2.3 Kapitálové  příjmy 

Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2019 částku Kč 42 514,9 tis. 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy v celkové výši 
41 689 179,40 Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 17 721,1 tis., příjmy z prodeje 
bytů ve výši Kč 23 754,1 tis., příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 214,0 tis. a 
ostatní kapitálové příjmy ve výši Kč 60,0 tis. dar ZŠ a MŠ A. Krause, ve výši Kč 500,0 tis. dar od 
firmy Foxconn na výstavbu parkoviště v rámci rekonstrukce památníku Zámeček. 

Ostatní kapitálové příjmy – příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši Kč 264,7 tis. 

2.4 Neinvestiční a investiční přijaté transfery 2 

Celková výše přijatých investičních a neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, z 
rozpočtu Pardubického kraje, ze státních fondů a od mezinárodních institucí činila v roce 2019 
Kč 337 124,8 tis.  

Přijaté neinvestiční transfery    Kč 295 449,1 tis. 

• Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši Kč 215 078,2 tis.

Příspěvek na výkon státní správy, je určen na částečnou úhradu výdajů spojených
s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu s zákonem č. 
336/2018 o státním rozpočtu ČR na rok 2019, který nabyl účinnosti k 1.1.2019. Tento 
příspěvek je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Z přílohy č. 6 tohoto zákona 
vyplývají finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Na základě oznámení č. j.: KrÚ 
255/2019 OF ze dne 4.1.2019, č.j.: KrÚ 2024/2019 OF ze dne 9.1.2019, č.j.: 39626/2019 OF ze 
dne 24.5.2019, č.j.: 47496/2019 OF ze dne 18.6.2019 a č.j.: 56131/2019 OF ze dne 22.7.2019 
obdrželo statutární město Pardubice v rámci souhrnného dotačního vztahu příspěvek 
k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši Kč 81 356,9 tis.  

Ostatní neinvestiční transfery přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (dotace podléhají 
finančnímu vypořádání) a to:  

Dotace MPSV ČR na Sociálně právní ochranu dětí ve výši Kč 13 820,6 tis. Na základě 
rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace č.j.: MPSV-2019/66860-231 a č.j.: MPSV-
2019/144890-231/1 byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace na 
výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Skutečné náklady v roce 2019 v souvislosti 
s touto agendou činily 13 336 903,22 Kč. V rámci finančního vypořádání dotace za rok 2019 
byla prostřednictvím KÚ Pk vrácena do státního rozpočtu dotace ve výši 483 655,78 Kč. 

Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce ve výši Kč 2 473,8 tis. Na základě rozhodnutí 
MPSV ČR č.j.: MPSV-2019/40191-224/1 a č.j.: MPSV-2019/40191-224/2 byla statutárnímu 
městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy 
sociálně právní ochrany dětí podle ustanovení §92 - §93a zákona o sociálních službách a §63 - 
§65a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Celkové náklady v roce 2019 činily 3 690 237,- Kč.

2  Podrobný přehled přijatých transferů v tabulkové části 
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Úřad práce ČR – krajská pobočka Pardubice v souladu s §47d odst. 3 a 4 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí přiznal statutárnímu městu Pardubice na 
základě rozhodnutí č.j.: 22424/19/PA státní příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný 
za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a 
svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v celkové výši 
Kč 820,0 tis. 

Dotace MPSV ČR na ověření systému sociálního bydlení ve výši Kč 754,5 tis. Na základě 
rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
neinvestiční dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Pilotní 
ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Pardubice“. Jedná se o víceletý 
projekt, který bude ukončen do 30. 6.2020. 

Dotace MV ČR na podporu integrace cizinců ve výši Kč 1 390,2 tis. Na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 03/2019 IC OBCE byla statutárnímu městu Pardubice 
přidělena neinvestiční dotace z programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni v roce 2019. Skutečné náklady v roce 2019 v souvislosti s touto agendou činily 
1 349 507,70 Kč. V rámci finančního vypořádání dotace za rok 2019 byla prostřednictvím KÚ 
Pk vrácena do státního rozpočtu dotace ve výši 40 668,30 Kč. 

Dotace MF ČR na volby do Evropského parlamentu ve výši Kč 2 683,0 tis. Na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: MF-7779/2019/1201-10 na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do Evropského parlamentu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena 
neinvestiční dotace ve výši 2 683 000,- Kč. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtů 
městských obvodů. Skutečné náklady na realizaci voleb do Evropského parlamentu činily 
2 480 680,75 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2019 byla prostřednictvím KÚ Pk 
vrácena do státního rozpočtu dotace ve výši 202 319,25 Kč.  

Dotace MF ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, 
domů a bytů v roce 2021 výši Kč 34,9 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: MF-
20757/2019/1201-21 byla statutárnímu městu Pardubice jako krajskému městu přidělena 
účelová neinvestiční dotace ve výši 34 830,- Kč na výdaje související s harmonizací hranic a 
popisu základních sídelních jednotek. Skutečné náklady v roce 2019 v souvislosti s touto 
agendou činily 33 450,- Kč. V rámci finančního vypořádání dotace za rok 2019 byla 
prostřednictvím KÚ Pk vrácena do státního rozpočtu dotace ve výši 1 380,- Kč.  

Dotace MF ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, 
domů a bytů v roce 2021 výši Kč 54,4 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: MF-
20757/2019/1201-22 byla statutárnímu městu Pardubice jako obci s působností obecného 
stavebního úřadu přidělena účelová neinvestiční dotace ve výši 54 390,- Kč na výdaje 
související s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních 
vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným, které 
ČSÚ není schopen zjistit z jiných dostupných zdrojů. Skutečné náklady v roce 2019 v souvislosti 
s touto agendou činily 45 316,- Kč. V rámci finančního vypořádání dotace za rok 2019 byla 
prostřednictvím KÚ Pk vrácena do státního rozpočtu dotace ve výši 9 074,- Kč.  

Dotace MK ČR pro Komorní filharmonii Pardubice ve výši Kč 3 000,0 tis. Na základě 
rozhodnutí MK ČR č.: 2956/2019 OULK byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
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neinvestiční dotace z Programu státní podpory profesionálních symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů na vlastní uměleckou činnost Komorní filharmonie Pardubice v roce 2019. 

Dotace MK ČR pro Východočeské divadlo Pardubice ve výši Kč 5 000,0 tis. Na základě 
rozhodnutí MK ČR č.: 2488/2019 OULK byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
neinvestiční dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel na vlastní uměleckou 
činnost Východočeského divadla Pardubice v roce 2019. 

Dotace MK ČR pro Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 ve výši Kč 240,0 tis. Na 
základě rozhodnutí č.j.: MK-S 12113/2018 OULK o poskytnutí dotace z programu Kulturní 
aktivity byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 240 000,- 
Kč na koncertní projekt Jazzconnexion 2019.  

Dotace MK ČR pro Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 ve výši Kč 100,0 tis. Na 
základě rozhodnutí č.j.: MK-S 12157/2018 OULK o poskytnutí dotace z programu Kulturní 
aktivity byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 000,- 
Kč na koncertní projekt Electroconnexion 2019.  

Dotace MK ČR pro Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 ve výši Kč 356,0 tis. Na 
základě rozhodnutí č.j.: MK-S 12905/2018 OULK o poskytnutí dotace z programu Kulturní 
aktivity byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 356 000,- 
Kč na projekt Naplnění 2019 – přehlídka soch ve veřejném prostoru.  

Dotace MK ČR pro Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 ve výši Kč 80,0 tis. Na 
základě rozhodnutí č.j.: MK 20945/2019 OULK o poskytnutí dotace z programu Kulturní 
aktivity byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč 
na pořádání literárních akcí – projekt Textconnexion 2019.  

Dotace MK ČR pro Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 ve výši Kč 80,0 tis. Na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kulturní aktivity byla statutárnímu městu 
Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč na pořádání literárních akcí – 
projekt „aniLab/laboratoř animovaného a experimentálního filmu 2019“.  

Dotace MK ČR pro Centrum pro otevřenou kulturu – GAMPA ve výši Kč 700,0 tis. Na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kulturní aktivity byla statutárnímu městu 
Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 700 000,- Kč na celoroční výstavní program – 
projekt „Resilience 2019“.  

Dotace MK ČR ve výši Kč 800,0 tis. Na základě rozhodnutí MK ČR č.j. MK 58545/2019 
OPP byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu 
nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se 
stavbami, které jsou kulturními památkami na území města Pardubic. Jedná se o účelovou 
státní dotaci na pokračování III. etapy obnovy hradební zdi kulturní památky Zámek Pardubice. 

Dotace MK ČR ve výši Kč 625,0 tis. Na základě rozhodnutí MK ČR č.j. MK 52761/2019 
OPP byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu 
nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se 
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stavbami, které jsou kulturními památkami na území města Pardubic. Jedná se o účelovou 
státní dotaci – příspěvek na revitalizaci domů v městské památkové rezervaci.  

Dotace MZ ČR pro integrační školku a dětské rehabilitační centrum Lentilka ve výši Kč 
17,1 tis. Finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na základě rozhodnutí 
č. 1920172/2019/ONP/RM/ROZ – II. o poskytnutí dotace na dvě rezidenční místa v oboru 
klinické logopedie v celkové výši Kč 140,0 tis. v období let 2019–2023.  

Dotace MŽP ČR ve výši Kč 10 611,2 tis. Na základě rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí 
dotace z Operačního programu životní prostředí byla statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuta I. část účelové neinvestiční dotace ve výši 10 611 191,80 Kč na realizaci projektu 
„Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů s vytvořením litorálního pásma“. 
Projekt bude dokončen v roce 2020.   

Dotace MZe v celkové výši Kč 262,2 tis. Na základě žádosti č. 281/LP/2019-K109 ve věci 
poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích byla statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace podle Zásad pro poskytování finančních podpor na 
hospodaření v lesích na obnovu, zajištění a výchovu porostů. 

Dotace MPSV ČR ve výši Kč 197,1 tis. Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla městu 
Pardubice poskytnuta 4. část neinvestiční dotace na realizaci projektu 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002927 Vzdělávání členů jednotek požární ochrany. 
Garantem projektu je MO I – střed. Finanční prostředky byly poslány do rozpočtu MO I.  

Dotace MPSV ČR pro Ratolest – dětská péče a léčebná rehabilitace v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 2014+ ve výši Kč 1 501,0 tis. Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla 
městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace na realizaci projektu 
č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001946 Ratolest – dětská skupina zajíčci.  

Dotace MPSV ČR pro Ratolest – dětská péče a léčebná rehabilitace v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 2014+ ve výši Kč 1 460,5 tis. Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla 
městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace na realizaci projektu 
č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001947 Ratolest – dětská skupina berušky.  

Dotace MŠMT ČR ve výši Kč 2 520,9 tis. Na základě rozhodnutí č. 15_005/0000121-01 
MŠMT ČR č. j.: MSMT-29993/2016-3 byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na vypracování strategického 
dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Pardubice“.  

Dotace MMR ČR v celkové výši Kč 3 751,5 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byla městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace v souladu s Operačním 
programem Technická pomoc pro programové období 2014-2020 na spolufinancování 
programu „Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické 
aglomerace“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 3 207,8 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Operačního programu Technická 
pomoc 2014–2020 na projekt „Zprostředkující subjekt integrované územní investice 
Hradecko-pardubické aglomerace“. 
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Dotace MMR ČR ve výši Kč 5 145,8 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Bratranců Veverkových“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 7 002,6 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Staňkova“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 4 946,8 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Družstevní“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 3 314,6 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Npor. 
Eliáše“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 3 002,3 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Spořilov“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 6 193,0 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Ohrazenice“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 5 616,9 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Závodu míru“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 4 412,9 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Studánka“. 

Dotace MŠMT ČR v celkové výši Kč 26 710,9 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byly městu Pardubice poskytnuty účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů v jednotlivých základních školách v 
Pardubicích. 

Dotace MŠMT ČR v celkové výši Kč 7 784,2 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byly městu Pardubice poskytnuty účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů v jednotlivých mateřských 
školkách v Pardubicích. 
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Dotace MŠMT ČR v celkové výši Kč 1 761,1 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byly městu Pardubice poskytnuty účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu v ZUŠ Lonkova v Pardubicích. 

Dotace MŠMT ČR v celkové výši Kč 3 930,6 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byly městu Pardubice poskytnuty účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu v DDM Alfa v Pardubicích. 

• Od veřejných rozpočtů územní úrovně v celkové výši Kč 80 118,0 tis.

Neinvestiční přijaté transfery od jiných obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv 
ve výši Kč 910,9 tis.  

Neinvestiční přijaté transfery od jiných obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv 
za dojíždějící žáky do pardubických základních škol z okolních obcí ve výši Kč 2 019,6 tis.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši Kč 100,0 tis. 
Na základě smlouvy E.č. OŽPZ/19/22227 o poskytnutí dotace byla městu Pardubice 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace na provozování stanic automatického imisního 
monitoringu č. 1418 Pardubice – Rosice (umístěné na území MO VII) a č. 1465 Pardubice – 
Dukla (umístěné na území MO V). Částka ve výši Kč 50,0 tis. byla převedena do rozpočtu MO V 
– Dukla.

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 54,0 tis. Na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pk, dne 20.8.2019 Z/373/19 byla městu Pardubice poskytnuta 
účelová neinvestiční dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek 
SDH obcí na rok 2019. Částka ve výši Kč 54,0 tis. byla převedena do rozpočtu MO VIII – 
Hostovice. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 27,0 tis. Na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pk, dne 20.8.2019 Z/373/19 byla městu Pardubice poskytnuta 
účelová neinvestiční dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek 
SDH obcí na rok 2019. Částka ve výši Kč 27,0 tis. byla převedena do rozpočtu MO VII – Rosice. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši Kč 68 001,0 tis. 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk, byla Sociálním službám města Pardubic poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů v roce 2019. Jedná se o finanční prostředky na zajištění 
pečovatelské služby, domovů pro seniory, denního stacionáře a domova se zvláštním 
režimem.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 100,0 tis. Na základě 
usnesení Z/324/19 ze dne 15. 4.2019 byla Východočeskému divadlu Pardubice poskytnuta 
účelová neinvestiční dotace z Programu Tvář Pardubického kraje – kapitola Kancelář hejtmana 
na projekt XIX. ročník soutěžní přehlídky komediální tvorby divadel Grand festival smíchu 
pořádané VČD Pardubice. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 4 650,0 tis. Na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace KÚ Pk byla Východočeskému divadlu Pardubice 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Programu podpory Východočeského divadla a 



Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 24 

Komorní filharmonie Pardubice na rok 2019. Jedná se o účelovou dotaci na činnost v roce 
2019. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 3 850,0 tis. Na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace KÚ Pk byla Komorní filharmonii Pardubice poskytnuta 
účelová neinvestiční dotace z Programu podpory Východočeského divadla a Komorní 
filharmonie Pardubice na rok 2019. Jedná se o účelovou dotaci na činnost v roce 2019.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 15,0 tis. Na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace byla DDM Alfa Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace z rozpočtových příspěvků a záštit kanceláře hejtmana na projekt Sportovní hry 
mateřských škol 2019. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 126,0 tis. Na základě 
smlouvy o poskytnutí finanční podpory E.č.: OŽPZ/19/25368 ze dne 11. 12.2019 byla podle 
„Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích“ poskytnuta neinvestiční 
dotace na hospodaření v lesích. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši Kč 55,0 tis. Na 
základě rozhodnutí KÚ Pk byly Centru pro otevřenou kulturu Pardubice poskytnuty účelové 
neinvestiční dotace z grantových programů na Podporu kulturních aktivit v roce 2019 na 
projekty Electroconnexion ve výši Kč 15,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 20,0 tis., Ani/Lab ve 
výši Kč 10,0 tis. a Textconnexion ve výši Kč 10,0 tis. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši Kč 222,9 tis. na 
základě rozhodnutí RmP ze dne 22.6.2019 o zapojení základních a mateřských škol do projektu 
Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 
financovaného MPSV z Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“. Do projektu 
„Obědy do škol“ se zapojily 4 MŠ a 1 ZŠ. 

- MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) ve výši Kč 108,8 tis. 
- MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 25,9 tis. 
- MŠ Kytička (Gebauerova) ve výši Kč 39,5 tis. 
- MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 25,6 tis. 
- ZŠ Štefánikova ve výši Kč 23,1 tis.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši Kč 117,6 tis. Na základě 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center 
v Pardubickém kraji“ na činnost a provoz Turistického informačního centra Pardubice. 

• Přijaté neinvestiční transfery ze zahraničí v celkové výši Kč 252,9 tis. na projekt:
- URBACT – Tech Revolution ve výši Kč 159,9 tis. na 1. fázi projektu (05-10/2018). 
- Euro Equus ve výši Kč 93,1 tis. 

Přijaté investiční transfery  Kč 41 675,7 tis. 

• Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši Kč 41 675,7 tis.
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Dotace MMR ČR ve výši Kč 3 080,8 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Staňkova“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 2 274,1 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Závodu míru“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 2 808,6 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Bratranců Veverkových“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 3 553,0 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Družstevní“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 11 069,0 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace 
byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Spořilov“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 2 422,4 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Npor. 
Eliáše“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 2 958,5 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Ohrazenice“. 

Dotace MMR ČR ve výši Kč 11 421,8 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace 
byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 
Studánka“. 

Dotace MMR ČR v celkové výši Kč 737,4 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace 
byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta účelová investiční dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Územní studie krajinné a sídelní zeleně pro 
ORP Pardubice a město Pardubice“. 

Dotace MPSV ČR ve výši Kč 9,4 tis. Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla statutárnímu 
městu Pardubice poskytnuta 4. část investiční dotace na realizaci projektu 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002927 Vzdělávání členů jednotek požární ochrany. 
Garantem projektu je MO I – střed. Finanční prostředky byly poslány do rozpočtu MO I.  
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Dotace MV ČR ve výši Kč 450,0 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
26.9.2019 IČ: 014D24100 9286 Pardubice (Hostovice) byla statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuta účelová investiční dotace na realizaci projektu „Pardubice (Hostovice) – Dopravní 
automobil s požárním nákladním přívěsem“ pro jednotku SDH Hostovice.  

Dotace MV ČR ve výši Kč 450,0 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
26.9.2019 IČ: 014D24100 9303 Pardubice I byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta 
účelová investiční dotace na realizaci projektu „Pardubice I – Dopravní automobil s požárním 
nákladním přívěsem“ pro jednotku SDH Pardubice I.  

Dotace MV ČR ve výši Kč 450,0 tis. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
26.9.2019 IČ: 014D24100 9297 Pardubice (Rosice) byla statutárnímu městu Pardubice 
poskytnuta účelová investiční dotace na realizaci projektu „Pardubice (Rosice) – Dopravní 
automobil s požárním nákladním přívěsem“ pro jednotku SDH Pardubice (Rosice).  

Graf č. 4: Vývoj příjmů investičních a neinvestičních transferů 2015 – 2019 
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3. Výdaje města Pardubic (bez MO)   Kč 2 305 127,4 tis. 

Výdaje statutárního města Pardubic po konsolidaci dosáhly výše 2 305 127 393,89 Kč 
tj. 80,97 % UR. 

Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 
ve výši Kč 2 808 764,1 tis. Upravený rozpočet výdajů dosáhl výše Kč 2 846 790,0 tis., z toho 
běžných výdajů Kč 1 911 893,2 tis. a kapitálových výdajů Kč 934 806,8 tis. (viz tabulka č. 5).  

Skutečné čerpání výdajové části rozpočtu bylo 2 305 127 393,89 Kč. V této částce jsou 
zahrnuty výdaje jednotlivých odborů MmP 2 293 146 926,67 Kč a výdaje Sociálního fondu 
MmP ve výši 9 001 945,22 Kč a Sociálního fondu MP ve výši 2 978 522,0 Kč. 

Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2019 (odbory MmP, SF) 

2018 2019 2019 2019 2019 2019 2018/2019

Výdaje celkem 2 215 959,1 2 808 764,1 2 846 790,0 2 305 127,4 -541 662,6 81,0 4,02
MmP 2 205 089,9 2 798 439,1 2 833 931,3 2 293 146,9 -540 784,4 80,9 3,99
Sociální fondy 10 869,2 10 325,0 12 858,7 11 980,5 -878,2 93,2 10,22

Výdaje celkem 2 215 959,1 2 808 764,1 2 846 790,0 2 305 127,4 -541 662,6 81,0 4,02
Běžné výdaje 1 718 763,9 1 649 071,4 1 911 983,2 1 785 835,1 -126 148,0 93,4 3,90
Kapitálové výdaje 497 195,2 1 159 692,7 934 806,8 519 292,3 -415 514,5 55,6 4,44

v tis. Kč
% k UR % nárůst/pokles 

skutečnostSkutečnost Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutečnost

Rozdíl 
skutečnost - 

UR

Objem výdajů města ovlivňuje zásadním způsobem jeho rozvojové možnosti a rozsah 
poskytovaných služeb. Výdaje se odvíjí od velikosti příjmů v běžném roce a velikosti rezerv 
vytvořených v minulých obdobích, nicméně nejdůležitější je jejich struktura, která by měla 
charakterizovat preference a potřeby města.  

Ze struktury výdajů města je patrné, že největší objem finančních prostředků ve výši 
Kč 1 785 835,1 tis. směřoval do běžných výdajů a transferů v oblasti kultury a sportu, dopravy, 
bydlení, sociální oblasti a školství. Tyto nejvýznamnější výdajové okruhy představují z hlediska 
celkových výdajů více než dvě třetiny a mají podstatný vliv na hospodaření města. Na jejich 
finančním krytí se podílely vlastní zdroje města a v menší míře i přijaté neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu a strukturálních fondů EU. Kapitálové výdaje v celkové výši Kč 519 292,3 tis. 
byly vynaloženy na rekonstrukce pozemních komunikací a dopravních staveb, sportovních 
objektů, budov školských zařízení, bytových domů, rekonstrukci historické budovy MmP na 
Pernštýnském náměstí apod. Na financování některých investičních akcí byly použity vlastní 
zdroje a dotační finanční prostředky ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU např. 
rekonstrukce odborných učeben na základních školách. 

Bydlení a komunální služby 
Finanční prostředky do oblasti bytového a nebytového hospodářství, komunálních 

služeb a územního rozvoje byly vynaloženy v celkové výši Kč 231 042,9 tis. V oblasti bytového 
a nebytového hospodářství byly vynaloženy finanční prostředky na údržbu, opravy a 
rekonstrukce bytových domů v celkové výši Kč 164 405,6 tis.  
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Bezpečnost a veřejný pořádek 
Finanční prostředky vynaložené na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku byly 

čerpány ve výši Kč 103 567,1 tis. Na provoz a činnost Městské policie byly vyčleněny finanční 
prostředky v rozpočtu města Pardubic a představovaly částku ve výši Kč 87 817,3 tis.  

Doprava 
Celková výše finančních prostředků plynoucích do oblasti dopravy představovala 

částku ve výši Kč 416 529,4 tis. Finanční prostředky vynaložené na dopravní obslužnost v 
oblasti městské hromadné dopravy představovaly částku ve výši Kč 184 683,2 tis., čištění 
komunikací včetně zimní údržby na území města si vyžádalo finanční náklady ve výši 
Kč 30 305,0 tis., správa a údržba komunikací představovala náklady ve výši Kč 31 861,4 tis., 
provoz placeného parkování včetně oprav parkovacích automatů ve výši Kč 7 099,9 tis. a 
provoz a údržba veřejného osvětlení náklady ve výši Kč 37 420,0 tis., nemalou částku 
představují náklady na výstavbu, opravy a rekonstrukce místních komunikací a dopravních 
staveb, opravy zálivů MHD a opravy cyklistických stezek.  

Sport, kultura a volný čas 
Prostřednictvím Programu podpory sportu je formou dotací a grantů sportovním 

klubům, spolkům, občanským sdružením či jiným právnickým osobám poskytována finanční 
podpora na část nákladů spojenou s přípravou a realizací sportovních projektů, soutěží a 
činností v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním smyslem a účelem poskytování těchto dotací 
je podpora sportovních potřeb občanů města, zachování tradičních sportovních akcí na území 
města, zachování rozsahu a zlepšení stavu sportovní infrastruktury na území města sloužící ke 
kvalitnímu sportovnímu vyžití občanů města nebo podpora propagace města Pardubic 
prostřednictvím sportu. V roce 2019 celkové finanční prostředky vložené do oblasti sportu a 
tělovýchovy dosáhly výše Kč 177 465,9 tis. 

V oblasti kultury jsou z rozpočtu města podporovány zřizované příspěvkové 
organizace, jako je Východočeské divadlo Pardubice ve výši Kč 51 406,0 tis, Komorní 
filharmonie Pardubice ve výši Kč 25 340,0 tis. a organizace, které vznikly transformací 
Kulturního centra Pardubic a to Centrum otevřené kultury (Divadlo 29 a Gampa) v celkové výši 
Kč 7 580,0 tis. a Turistické informační centrum (Europe Direct, Mázhaus, Zelená brána) ve výši 
Kč 7 825,0 tis. Prostřednictvím Programu podpory kultury a Programu podpory volnočasových 
a vzdělávacích aktivit jsou podporovány formou dotací občanská sdružení či jiné právnické 
osoby realizující projekty a činnosti v oblasti kultury a volnočasových a vzdělávacích aktivit 
v celkové výši Kč 8 428,9 tis. Individuální podporu obdržel projekt Československé obce 
legionářské z.s. – rekonstrukce Larishovy vily ve výši Kč 5 000,0 tis. Program podpory kultury je 
zaměřen na podporu dlouhodobých projektů tvořících cyklus jednotlivých kulturně 
společenských akcí i na podporu jednorázových kulturních akcí, mladých talentů, podporu 
činnosti kulturních sdružení. Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit je určen 
k podpoře volnočasových aktivit, dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích. 
Do této oblasti také spadá Program podpory „Pardubičtí tahouni“, který soustřeďuje 
významné, dlouhodobé kulturní a sportovní akce realizované v Pardubicích. Celkové náklady 
v tohoto programu dosáhly výše Kč 5 930,0 tis. 

V roce 2019 celkové finanční prostředky vložené do oblasti kultury a volného času 
dosáhly výše Kč 251 593,2 tis. 
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Školství a vzdělávání 
Financování oblasti školství a vzdělávání z rozpočtu města Pardubic představuje 

celkový objem finančních prostředků ve výši Kč 315 860,5 tis. Finanční podpora byla 
poskytovaná formou neinvestičního a investičního příspěvku zřizovaným školským 
organizacím v celkové výši Kč 140 273,3 tis. Jedná se o příspěvky na provoz a investice 
mateřských škol ve výši Kč 32 671,2 tis., základních škol ve výši Kč 84 905,9 tis., základních 
uměleckých škol ve výši Kč 4 149,0 tis., domů dětí a mládeže ve výši Kč 7 755,2 tis., Ratolesti 
ve výši Kč 1 460,0 tis. a dětského rehabilitačního centra Lentilka ve výši Kč 9 332,0 tis. Náklady 
na rekonstrukce a opravy budov školských zařízení dosáhly částky Kč 86 439,2 tis. V rámci 
dotačního programu ITI byly zrealizovány na některých základních školách odborné učebny. 
Celkové náklady na realizaci dosáhly výše 23 633,9 tis. Prostřednictvím rozpočtu města, byly 
také jednotlivým školám na základě rozhodnutí MŠMT ČR zaslány dotace z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů v celkové výši Kč 40 186,8 tis.  

Sociální a zdravotní služby 
V sociální a zdravotní oblasti dosáhly běžné výdaje a transfery celkové výše 

Kč 187 110,1 tis. Finanční podpora byla poskytovaná formou neinvestičního příspěvku 
zřizované organizaci Sociální služby města Pardubic v celkové výši Kč 108 639,8 tis. Z této 
částky představovala dotace z rozpočtu města Pardubic částku ve výši Kč 40 638,8 tis. 
Prostřednictvím Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti bylo vyplaceno Kč 18 956,6 
tis. na podporu sociálních projektů a činností organizacím působících v sociální oblasti, 
na jednotlivé projekty bylo vyplaceno Kč 1 720,0 tis. na podporu subjektů provozujících 
veřejně prospěšnou činnost pro osoby se zdravotním postižením např. Senior taxi, Prozrak – 
Centrum integrované péče, lékařská péče pro osoby se zdravotním postižením, apod. 
Prostřednictvím Programu prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti bylo vyplaceno 
Kč 1 288,4 tis. na projekty související s prevencí kriminality a Nemocnice Pardubického kraje 
obdržela účelovou investiční dotaci na pořízení lékařské techniky ve výši Kč 3 000,0 tis. 

Životního prostředí 
Financování oblasti životního prostředí z rozpočtu města Pardubic představuje objem 

finančních prostředků ve výši Kč 105 254,6 tis. V této oblasti největší náklady byly vynaloženy 
na odpadové hospodářství. Svoz komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu, 
likvidace černých skládek a úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO představovaly náklady 
v celkové výši Kč 61 704,8 tis., náklady na provoz separačních dvorů činily Kč 13 120,7 tis. 
a náklady na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu činily Kč 4 011,2 tis.  

Místní správa 
Finanční prostředky na činnost místní správy byly vynaloženy ve výši Kč 503 928,3 tis. 

V této částce jsou obsaženy náklady činnost zastupitelstva obce ve výši Kč 9 970,1 tis., náklady 
na činnost místní správy ve výši Kč 300 007,4 tis., pojištění majetku ve výši Kč 4 923,5 tis., 
platby daní a poplatků, ostatní činnosti a finanční operace – platby daní a poplatků, nákupy 
akcií, kursové rozdíly, finanční vypořádání minulých let, služby peněžních ústavů apod. ve výši 
Kč 183 508,2 tis.  
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Graf č. 5: Vývoj výdajů za období 2015 – 2019 
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Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků 

Skutečné čerpání výdajů rozpočtu je členěno podle jednotlivých správců rozpočtových 
prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. 

V textové části je uveden souhrn finančního vypořádání jednotlivých správců 
rozpočtových položek. Podrobný přehled skutečných výdajů je uveden v tabulkové části.  

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 214 – Městské policie činil 
Kč 83 035,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 88 967,6 tis. Skutečné výdaje byly čerpány 
v celkové výši 87 817 326,52 Kč, což představuje 98,7 % upraveného rozpočtu.  

Provoz Městské policie                   Kč 9 635,8 tis. 
Výdaje na provoz MP zahrnují: ochranné pomůcky – Kč 6,3 tis., potraviny – 16,1 tis., léky 
a zdravotnický materiál – Kč 1,8 tis., ošacení strážníků – Kč 765,6 tis., publikace a předplatné 
tisku – Kč 32,4 tis., DHM – Kč 574,9 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku – Kč 36,3 
tis., všeobecný materiál – Kč 747,2 tis., energie – Kč 959,7 tis., PHM – Kč 890,5 tis., poštovní 
služby – Kč 0,5 tis., služby elektronických komunikací – Kč 422,1 tis., služby peněžních ústavů 
(pojištění) – Kč 130,9 tis., nájemné – Kč 1 600,2 tis., konzultační, poradenské a právní služby – 
Kč 19,8 tis., školení a vzdělávání – Kč 278,5 tis., zpracování dat a služby informačních 
technologií – Kč 22,3 tis., ostatní služby – Kč 822,3 tis., opravy a udržování – Kč 855,6 tis., 
programové vybavení do 60 tis. – Kč 17,5 tis., cestovné – Kč 216,2 tis., pohoštění a ostatní 
nákupy – Kč 29,8 tis., účastnické poplatky – Kč 6,0 tis., věcné dary – Kč 45,5 tis., kolky – 
Kč 60,0 tis. Na stravování bylo vynaloženo celkem Kč 1 017,8 tis. 

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH              Kč 52 756,4tis. 
Platy zaměstnanců Městské policie v pracovním poměru – strážníky, technicko-hospodářské 
pracovníky a správce Dětského dopravního hřiště (DDH).  

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP                          Kč 17 825,0 tis. 
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
Kč 13 094,5 tis., povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 4 730,5 tis. 

Náhrada mzdy za DNP          Kč 308,2 tis. 
Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za dávky nemocenského 
pojištění za prvních 14 dní pracovní neschopnosti. 

Strojní investice                       Kč 547,2 tis. 
Finanční prostředky na zakoupení nového služebního vozidla pro potřeby městské policie ve 
výši Kč 336,5 tis., zabezpečovací zařízení na služebně J. Pernera 2560 ve výši Kč 92,1 tis. a 
diskové úložiště ve výši Kč 118,6 tis.  

Stavební investice                       Kč 120,8 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení na dětském dopravním hřišti Na Dukle. 

Stavební investice – služebna MP Chrudimská 2648  Kč 144,8 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci služebny Chrudimská 2648. 
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Stavební investice – služebna MP Chrudimská 2648 – optická síť                    Kč 29,6 tis. 
Finanční prostředky na doplatek ve výši Kč 29,5 tis. za připojení služebny Chrudimská 2648 na 
optickou síť. 

Program prevence kriminality  Kč 99,7 tis. 
Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality mládeže na místní úrovni. 

Digitalizace městského kamerového systému               Kč 2 050,3 tis. 
Finanční prostředky na další etapu digitalizace městského kamerového systému. Projekt 
městského kamerového systému bude součástí dopravního informačního centra.  

Digitalizace městského kamerového systému – pozastávka              Kč 2 066,6 tis. 
Finanční prostředky na uvolnění pozastávky za provedení práce na digitalizaci kamerového 
systému, která byla nahrazena bankovní zárukou. 

Městský kamerový systém – rozšíření                            Kč 1 580,0 tis. 
Finanční prostředky na rozšíření kamerového systému o nové kamerové body ve výši Kč 612,0 
tis. a analytický software na zpracování záznamu ve výši Kč 968,0 tis. 

Městský kamerový systém – oprava   Kč 602,2 tis. 
Finanční prostředky na opravu kamerového systému po pojistné události. 

Městský kamerový systém – provoz                                  Kč 50,7 tis. 
Finanční prostředky na provoz nově vybudovaného digitalizovaného městského kamerového 
systému. 

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora 
činil Kč 31 451,9 tis., upravený rozpočet činil Kč 32 892,8 tis. Skutečné výdaje byly čerpány 
v celkové výši 29 532 630,67 Kč, což představuje 89,8 % upraveného rozpočtu. 

Provoz a údržba zařízení staveb CO          Kč 161,2 tis. 
Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, opravy a údržbu 
zařízení staveb dotčených požadavky civilní ochrany, tj. stálých úkrytů civilní ochrany v 
majetku města, pravidelné kontroly a revize technologického zařízení stanovené právními 
předpisy a normativními požadavky, úhrada nákladů za energie. 

Výstavba, provoz a údržba JSVV                         Kč 1 002,1 tis. 
Finanční prostředky za provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování 
obyvatelstva, náklady za elektrickou energii a služby. Řešení havárií a oprav po revizích, dále 
za nezbytnou výměnu 218ks záložních akumulátorů. Za povinný poplatek Českého 
telekomunikačního úřadu pro přidělení frekvence v roce 2019. 

Požární ochrana             Kč 74,9 tis. 
Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, pohonných hmot 
a maziv, školení řidičů, STK a měření emisí u techniky v majetku města, pronájem garáže, 
opravy mobilní požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v majetku města, 
úhrada nákladů za energie v objektech ve vlastnictví města a využívané jako požární zbrojnice 
pro uskladnění techniky a materiálu. 
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Dotace HZS Pardubického kraje                  Kč 3 776,0 tis. 
Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Hasičským 
sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 776,0 tis.  Z této částky bylo 
Kč 3 175,9 tis. použito na provoz a Kč 600,1 tis. na investice. 

Pohoštění                     Kč 1 197,7 tis. 
Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při 
jednání RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří apod. Finanční prostředky na nákup 
veškerého občerstvení pro potřeby magistrátu. 

Dary             Kč 607,3 tis. 
Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly 
předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města 
Pardubic na radnici, nákup pohárů při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a 
smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty. 

Zahraniční služební cesty  Kč 456,7 tis. 
Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a zaměstnanců MmP do zahraničí. 

Komunikace s veřejností                  Kč 1 286,6 tis. 
Finanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, 
inzercí včetně povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, výroba reportáží pro TV 
zpravodaj, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, propagace na facebooku, 
propagace městských slavností a dalších akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem, 
propagace k posílení cestovního ruchu. 
Monitoring tisku                      Kč 140,1 tis. 
Finanční prostředky související s elektronickým monitoringem médií. 

Image časopis „To jsou Pardubice“                    Kč 278,9 tis. 
Finanční prostředky na tisk časopisu To jsou Pardubice (vychází 2x ročně), grafické práce, 
fotografie, překlady do anglického jazyka a jazykové korektury. 

Pronájem prostor v multifunkční aréně                   Kč 273,4 tis. 
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy na pronájem městské lóže při hokejových 
utkáních. 

PPS – HC Dynamo Pardubice – reklamní služby               Kč 4 840,0 tis. 
Finanční prostředky na základě uzavřené rámcové reklamní smlouvy s HC Dynamo Pardubice o 
poskytování reklamních služeb při hokejových utkáních v sezóně 2019. 

Areál Dostihového závodiště – poskytování služeb v prostoru areálu            Kč 2 420,0 tis. 
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor v areálu Dostihového 
závodiště během dostihové sezóny 2019.  

Dostihový spolek a.s. – reklamní služby                Kč 2 722,5 tis. 
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během 
dostihové sezóny 2019. 

Náklady související s Velkou pardubickou       Kč 532,3 tis. 
Finanční prostředky související s pořádáním akcí při Velké pardubické. Jedná se o nákup 
pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění. 
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AMK Zlatá přilba – reklamní služby                 Kč 1 815,0 tis. 
Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě reklamní smlouvy o poskytování 
reklamních služeb mezi AMK Zlatá přilba a statutárním městem Pardubice. 

BK Pardubice – reklamní služby                 Kč 2 311,1 tis. 
Finanční prostředky na reklamní prezentaci města při domácích zápasech BK Pardubice 
v rámci nejvyšší domácí soutěže A týmu mužů a reklamní prezentace města při domácích 
zápasech A týmu mužů v rámci FIBA EUROPE CUP. 

Smlouva o reklamě – V 1                   Kč 1 210,0 tis. 
Finanční prostředky na reklamní smlouvu o poskytování reklamních služeb mezi televizí V1 a 
statutárním městem Pardubice. 

Spolupráce se zahraničím          Kč 413,3 tis. 
Finanční prostředky na projekty s mezinárodní účastí – ubytování zahraničních návštěvníků, 
občerstvení sportovní a společenské akce apod.  

Prezentace města                   Kč 2 218,7 tis. 
Finanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích 
v oblasti propagace města (tisk propagačních brožur, letáků a knih, grafické návrhy, plánky 
města, kalendáře, placená inzerce, překlady, reklamní předměty, apod). Finanční prostředky 
za Dostihové dny a Evropský den koní. 

Slavnostní akce města         Kč 249,0 tis. 
Finanční prostředky určené převážně na vítání nových občánků města (zlaté přívěsky včetně 
etue), dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pietní akce a ceremonie 
(ozvučení, grafiky, tisk a výlep plakátů).  

Odborné posudky a analýzy   Kč 50,8 tis. 
Finanční prostředky na konzultační činnost, zadávání odborných posudků a analýz pro vedení města. 

Čestné hroby             Kč 25,6 tis. 
Finanční prostředky na zajištění základní údržby 7 hrobových míst dle uzavřené dohody. Jedná 
se o hroby významných občanů, kteří byli svojí činností významní pro město Pardubice nebo 
celou vlast a jsou pohřbeni na pardubickém hřbitově, přičemž se o jejich hrob nemá kdo 
starat. 

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem: 
Příspěvek Svazu měst a obcí   Kč 281,0 tis. 
Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska   Kč 108,4 tis. 
Příspěvek Sdružení správců městských komunikací     Kč 30,0 tis. 
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře   Kč 650,0 tis. 
Příspěvek Asociaci Euro Equus    Kč 38,6 tis. 
Příspěvek Dobrovolnému svazku měst a obcí „Hradubická-Labská“  Kč 80,0 tis. 
Příspěvek Dobrovolnému svazku měst a obcí „Pardubická-Labská“    Kč 75,0 tis. 
Příspěvek Českému institutu interních auditorů     Kč 10,0 tis. 
Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty     Kč 15,0 tis. 
Příspěvek Sdružení DTMMP   Kč 148,5 tis. 

Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje    Kč 30,0 tis. 
Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu    Kč 3,0 tis. 
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Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor 
činil Kč 405 448,9 tis., upravený rozpočet činil Kč 174 543,1 tis. Skutečné výdaje byly čerpány 
v celkové výši 124 429 696,43 Kč, což představuje 71,28 % upraveného rozpočtu. 

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města         Kč 34,4 tis. 
Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo 
katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici). 

Platba dně z příjmů právnických osob za obce             Kč 46 078,0 tis. 
Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. 
V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 
předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. 

Platba DPH                  Kč 56 008,6 tis. 
Finanční prostředky na platbu DPH Finančnímu úřadu v Pardubicích na základě Přiznání k dani 
z přidané hodnoty za Statutární město Pardubice za rok 2019.  

Platba silniční daně  Kč 4,2 tis. 
Finanční prostředky na úhradu silniční daně Finančnímu úřadu v Pardubicích za rok 2019. 

Platba úroků stávajících úvěrů – KB                  Kč 6 755,5 tis. 
Finanční prostředky na splátku úroků ve výši Kč 6 755,5 tis. z čerpaného úvěrového rámce 
poskytnutého Komerční bankou, a.s. ve výši Kč 1 000 000,0 tis. na financování investičních 
projektů města na základě smlouvy č. 99017419595 o úvěru ze dne 11. 5.2017. Úvěrový 
rámec byl čerpán na refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a.s. na rekonstrukci Aquacentra 
Pardubice ve výši Kč 295 385,0 tis. a na výstavbu 25m plaveckého bazénu v areálu Aquacentra 
Pardubice ve výši Kč 30 000,0 tis.  

Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt       Kč 542,0 tis. 
Finanční prostředky na úhradu poplatků a provizí tuzemským i zahraničním bankovním 
ústavům – poplatky z bankovních účtů a služby pošt a peněžních ústavů. 

Sankční platby, platební výměry a náklady řízení               Kč 1 403,9 tis. 
Finanční prostředky na úhradu sankčních plateb (pokuty, penále) na základě rozhodnutí nebo 
platebních výměrů. 

Audit, ekonomické poradenství         Kč 494,2 tis. 
Finanční prostředky na konzultační, poradenské, daňové, advokátní a právní služby. 

- AV Auditing s.r.o. dle smlouvy o daňovém poradenství. Poradenství v oblasti DPH, DPH 
pozemků, kontrola účetních dokladů včetně vypracování zpráv.  

- Ing. Luděk Tesař – výpočet daňových příjmů a mnoholetá statistika a zpracování 
Rozpočtového výhledu s analýzou financí. 

Ostatní neinvestiční výdaje – vratky minulých období                    Kč 36,5 tis. 
Finanční prostředky vyčleněné na vratky příjmů z minulých let. Jedná se o přeplatky či zrušené 
a již v minulosti uhrazené pokuty. 



Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 36 

Dotace občanům na nákup Seniorpasu  Kč 5 598,4 tis. 
Dotace občanům starším 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,0 Kč na osobu. 

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018              Kč 1 778,2 tis. 
Finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2018 vrácené prostřednictvím 
Krajského úřadu Pardubického kraje do státního rozpočtu. Jedná se o dotace na projekty 
Podpora integrace cizinců ve výši 553 461,95 Kč, dotace na agendu sociálně právní ochrany 
dětí ve výši 1 170 933,34 Kč, dotace z Pk – Dětské dopravní hřiště na Dukle ve výši 47 964,- Kč 
a JSDH Hostovice – velkokapacitní cisterna ve výši 5 850,- Kč.  

HC Dynamo Pardubice – zápůjčka                  Kč 5 000,0 tis. 
Finanční prostředky na ekonomickou stabilizaci společnosti HC Dynamo Pardubice. Schváleno 
usnesením Z/952/2019 ze dne 21.11.2019.  

Dotace MF – volby do Evropského Parlamentu 
Dotace MF ČR na náklady spojené s financováním voleb do Evropského parlamentu v roce 
2019. Statutární město Pardubice obdrželo dotaci v celkové výši 2 683 000,- Kč. Finanční 
prostředky byly převedeny do rozpočtů městských obvodů. Skutečné náklady volby do 
Evropského parlamentu byly 2 480 680,75 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2019 byla 
prostřednictvím KÚ Pk vrácena do státního rozpočtu dotace ve výši 202 319,25 Kč. 

Rezerva Rady města Pardubic    Kč 595,9 tis. 
Rezerva primátora Charváta    Kč 25,0 tis. 
Rezerva náměstka Kvaše      Kč 5,0 tis. 
Rezerva náměstkyně Dvořáčkové   Kč 37,0 tis. 
Rezerva náměstka Rychteckého   Kč 15,0 tis. 
Rezerva náměstka Mazucha    Kč 20,0 tis. 
Finanční prostředky na poskytnutí dotací a darů jednotlivým individuálním žadatelům z 
rezervy Rady města Pardubic, rezervy primátora města Ing. Martina Charváta a rezerv 
náměstků primátora Ing. Petra Kvaše, Ing. Heleny Dvořáčkové, Mgr. Jakuba Rychteckého a 
Paedr. Jana Mazucha. Podrobný rozpis čerpání je uveden v tabulkové části.  

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a 
investic činil Kč 880 448,8 tis., upravený rozpočet činil Kč 938 684,6 tis. Skutečné výdaje byly 
čerpány v celkové výši 628 984 076,71 Kč, což představuje 67,0 % upraveného rozpočtu.  

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize     Kč 133,6 tis. 
Finanční prostředky na vyhotovení znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a 
úhradu správních poplatků u majetkoprávních vypořádání, nákupu a prodeje nemovitostí.  

Platby za pronajaté pozemky a budov, vč. věcných břemen                  Kč 157,4 tis. 
Finanční prostředky uřčené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen 
(pozemky ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob spojených se stavbami města např. 
komunikace, veřejná prostranství apod. 
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WC tř. Míru – pronájem                                                                                             Kč 142,7 tis. 
Finanční prostředky na nájem prostor nacházejících se v I. podzemním podlaží objektu 
občanské vybavenosti na pozemku stavební parcele č. 4923 v k.ú. Pardubice, ul. Tř. Míru, za 
účelem provozování veřejného WC dle nájemní smlouvy ze dne 13. 09.1999 a dodatku ze dne 
22. 03.2010. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 13. 9.2019.

WC tř. Míru – platba provozovateli                                                                          Kč 63,3 tis.  
Odměna dle uzavřené smlouvy za obstarání provozu, údržby a úklidu provozovateli veřejných 
WC tř. Míru – platba do 13. 9.2019 

WC tř. Míru – opravy a údržba objektu  Kč 2,1 tis. 
Finanční prostředky na kontrolu spalinových cest plynového zařízení v objektu veřejných WC. 

Nákup cenin včetně kolků                Kč 65,5 tis. 
Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad nemovitých věcí do katastru nemovitostí 
včetně soudních poplatků za podání žaloby na vyklizení bytových jednotek. 

Pojištění veškerého majetku města                 Kč 4 923,0 tis. 
Finanční prostředky na pojistné z pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní a povinné 
pojištění vozidel, pojištění jednorázových akcí pořádaných městem vyplývající z uzavřených 
smluv, včetně spoluúčastí na pojistných událostech a škodách způsobených jiným subjektům. 

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace      Kč 22,4 tis. 
Finanční prostředky na zajištění planografických prací pro odbor majetku a investic. 

Technická pomoc           Kč 147,6 tis. 
Finanční prostředky čerpány na zajištění geometrických plánů a dočasný nájem pozemku 
dokončených staveb (ul. 17. listopadu, ul. Dlouhá, křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská, 
kuchyně Sociálních služeb města Pardubic), na přípravu dokumentace k převedení archivu 
OMI do centrální spisovny.  

POZEMKY 

Údržba neudržovaných neveřejných pozemků       Kč 168,4 tis. 
Finanční prostředky na údržbu neudržovaných neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví 
města a nejsou uvedeny v pasportech zeleně městských obvodů. Jedná se údržbu pozemků, 
prořezy, případně pokácení stromů a keřů, např. ul. Labská, Na Třísle, U Trojice a v k.ú. Staré 
Čívice, Nové Jesenčany a Popkovice. 

Nájemné – ul. Palackého – odstavná plocha pro parkování                Kč 554,5 tis. 
Finanční prostředky určené za nájemné pozemků – odstavná plocha pro parkování vozidel u nádraží 
pro veřejnost v bývalém areálu lihovaru – ul. Palackého, dle uzavřené nájemní smlouvy se společností 
SALER a.s. (REDSTONE HOUSE s.r.o.), která je vlastníkem pozemků. Smlouva byla ukončena 
k 31. 5.2019 výpovědí ze strany vlastníka pozemků. 

Nájemné – CS Pražská – Branecká                       Kč 67,0 tis. 
Finanční prostředky na úhradu ročního nájemného pozemků Lesy ČR a Ministerstvo obrany. 
Předmětem nájmu je výstavba a provoz cyklistické stezky realizované městským obvodem Pardubice VI 
v letech 2017 a 2018. Jedná se o úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až 
po Braneckou ulici. 
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Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání            Kč 5 602,5 tis. 
Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města 
od fyzických nebo právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně 
znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a nákupu kolků. 

Výkupy pozemků – u zahrádkářské kolonie MO V                  Kč 634,4 tis. 
Finanční prostředky za výkup pozemku o výměře 4229 m2 v k.ú. Pardubice, který se nachází 
vedle zahrádkářské kolonie ÚMO V. 

Výkupy pozemků – p.p.č. 808/6 Staré Čívice               Kč 4 797,0 tis. 
Finanční prostředky za výkup pozemku z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, který je 
potřebný pro rozšíření kapacity MŠ ve Starých Čívicích. 

HŘBITOVY 

Údržba hřbitovů vč. vypůjčených                            Kč 2 055,1 tis. 
Město Pardubice zajišťuje prostřednictvím SmP a.s. dle příkazní smlouvy provozování 
veřejných pohřebišť. Finanční prostředky jsou určené na údržbu a opravy hřbitovů včetně 
vypůjčených nacházejících se v k.ú. Pardubice, Svítkov, Mnětice, Rosice nad Labem, 
Pardubičky, Lány na Důlku a Hostovice.  

Provoz hřbitovů                   Kč 3 071,3 tis. 
Finanční prostředky za objednané služby – provozování veřejných pohřebišť dle uzavřené 
příkazní smlouvy. Jde o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro 
město zabezpečují Služby města Pardubic a.s., a to např. výběr nájemného za pronájem 
pozemku-hrobového místa a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související 
s provozováním veřejných pohřebišť, aj. 

PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE 

Opravy a provoz památek         Kč 178,9 tis. 
Finanční prostředky na opravy a údržbu nemovitých památek v majetku města – zvonice 
v Nemošicích, údržba kaple v Dražkovicích, oprava plastiky pomníku Holubice a jiné drobné 
opravy. 

Památník Zámeček – provoz           Kč 298,1 tis. 
Finanční prostředky na údržbu památníku Zámeček, které na základě smlouvy provádí Služby 
města Pardubic a.s. Jedná se o úhrady za spotřebu vody a elektrické energie, revize a drobné 
opravy.  

Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček – PD               Kč 1 398,2 tis. 
Finanční prostředky čerpány na dokončení kompletní projektové dokumentace, zřízení 
odběrných míst el. energie, Věstník veřejných zakázek k zadávacímu řízení veřejné zakázky na 
realizaci. Předmětem díla je realizace rekonstrukce a modernizace pietního místa Památníku 
Zámeček s předpokládaným spolufinancováním z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Zahájení realizace v roce 2020. 
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Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – výkupy pozemků        Kč 2,9 tis. 
Zpracování znaleckého posudku č.2733/2019 na p.p.č.3179/1 v k.ú. Pardubice za účelem 
odkoupení – příprava projektu „Památník Zámeček“. 

Zelená brána – provoz          Kč 202,4 tis. 
Finanční prostředky na pravidelnou údržbu a opravy Zelené brány, údržbu a opravu hodin, 
servis, revize systému PZTS a hasicích přístrojů, úhrada za spotřebu elektro v objektu.  

AREÁLY SPORTOVIŠŤ 

Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)                         Kč 5 388,2 tis. 
Finanční prostředky na údržbu, opravy a revize v areálu závodiště – oprava stájových boxů S5 
a S6, oprava postřikovačů závlahového systému, oplocení parkoviště, oprava výtahu tribuna D, 
výměna podlahové krytiny a oken tribuna B, posílení přívodu NN pro tiskové centrum apod. 

Areál Dostihového závodiště – kolbiště – PD                      Kč 53,5 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektu pro umístění kolbiště v areálu dostihového 
závodiště. 

Zimní ledový park – úpravy pro nové umístění                   Kč 1 398,2 tis. 
Finanční prostředky použity za úpravu pro nové umístění zimní ledové plochy v areálu 
závodiště o delší a širší přístupové cesty a delší elektroinstalační kabelové vedení k ledové 
ploše. 

Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)                                                           Kč 286,6 tis. 
Finanční prostředky na opravy a údržbu areálu např. oprava poškozených cest, sociálního 
zařízení, odstranění prasklin původní stavby – přístavby.  

Areál Skateparku – platba za služebné dle koncesní smlouvy                                Kč 3 109,7 tis. 
Finanční prostředky na platbu, která je hrazena v měsíčních splátkách provozovateli 
Skateparku za dostupnost areálu veřejnosti dle uzavřené koncesní smlouvy. Koncesní smlouva 
byla uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od 1. října 2017. 

Areál Skateparku – rekonstrukce a opravy překážek                                                      Kč 589,3 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci celodřevěných překážek v otevřené hale. Z důvodu 
působení povětrnostních vlivů a jejich celkového opotřebení s ohledem na stáří (12 sezón), 
jsou nutné častější a zásadnější investice do jejich rekonstrukce. Zejména povětrnostní vlivy 
působí destruktivně na nosné konstrukce překážek a jejich opláštění. Nejčastěji dochází ke 
kroucení nosných konstrukcí a k oloupání jednotlivých vrstev překližkových desek, které tvoří 
plášť i pojezdovou plochu překážek.  

Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize)                                            Kč -26,5 tis. 
Finanční prostředky na činnosti, které nejsou předmětem koncesní smlouvy – revize hasicích 
přístrojů a odbornou prohlídku ohřívačů TUV.  

Areál koupaliště Cihelna – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy                 Kč 2 879,8 tis. 
Finanční prostředky na platbu, která je hrazena v měsíčních splátkách provozovateli letního 
koupaliště Cihelna za dostupnost areálu veřejnosti dle uzavřené koncesní smlouvy. Koncesní 
smlouva byla uzavřena s účinností od 1. 12.2015 na dobu určitou 7 let.  
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Areál koupaliště Cihelna – mobilheim                Kč 1 996,9 tis. 
Finanční prostředky na nákup dvou mobilheimů do prostoru autokempu v areálu letního 
koupaliště Cihelna. Jeden z mobilheimů je bezbariérový pro imobilní osoby. 

Aquacentrum – vyrovnávací platba (nevýdělečná činnost)                     Kč 29 700,0 tis. 
Finanční prostředky za výkon služby obecně hospodářského zájmu. Provozovateli Aquacentra 
Pardubice, Jiráskova 2664 náleží vyrovnávací platba, která je poskytována formou účelové 
dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy 
veřejné služby PAP Pardubice, a to provozování víceúčelového zařízení plaveckého areálu – 
Aquacentrum Pardubice, zejména pro účely rekreace a sportu. 

Aquacentrum (opravy nad 50 tis.)                                             Kč 600,5 tis. 
Finanční prostředky na opravy nad 50 000,- Kč (bez DPH), které podle nájemní smlouvy hradí 
vlastník nemovitosti, tzn. statutární město Pardubice – oprava požární signalizace a havarijní 
oprava rozvodů plynového chlórování. 

Aquacentrum – oprava pláště budovy                   Kč 395,2 tis. 
Finanční prostředky na opravu poškozené části stávajícího obvodového pláště části původní 
budovy plaveckého bazénu. Jednalo se o pojistnou událost, která byla zapříčiněna větrným 
počasím v březnu 2019.  

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)                                             Kč 893,4 tis. 
Finanční prostředky na drobné opravy, např. oprava sprch a sociálního zařízení, úklid střech 
apod. 

Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)                                             Kč 271,1 tis. 
Finanční prostředky na revize elektro a odstranění závad z revizí, drobné opravy např. oprava 
osvětlení, ozvučovacího systému a schodů apod. 

Areál MAS Dukla – Dukla sportovní – odkup garáží                                            Kč 103,0 tis. 
Finanční prostředky na odkup garáží v areálu MAS Dukla na základě usnesení č. Z/2646/2018 
ze dne 21. 6.2018. V Dopracování návrhu stavby Dukla Sportovní je ve čtvrté, závěrečné etapě 
počítáno s výstavbou hotelu s kapacitou 192 lůžek a bytového domu se 48 bytovými 
jednotkami, s podzemním parkovištěm a jedním podlažím komerčních ploch. V místě, kde by 
měly oba objekty stát, jsou v současné době garáže v soukromém vlastnictví. Je nutno rozlišit 
dva typy garáží: 1. pod objektem budoucího bytového domu je celkem 32 garáží soukromých 
vlastníků, které jsou na pozemcích města a město má na garáže předkupní právo. 2. pod 
objektem budoucího hotelu je celkem 51 garáží soukromých vlastníků, vč. pozemků. Byl 
schválen záměr odkupu garáží za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který bude 
zpracován ve chvíli, kdy dojde ze strany vlastníků nemovitostí k učinění nabídky městu k 
odkupu. Byl zpracován znalecký posudek o ceně obvyklé na jednu typovou garáž, odhadní 
hodnota pozemku činí 21 906,- Kč, hodnota stavby 115 560,- Kč. Celkové náklady na odkup 
všech garáží by za těchto podmínek činily 10,7 mil. Kč. Dne 9. 10.2018 proběhlo jednání s 
majiteli garáží, z nichž část vyjádřila souhlas s odkupem garáží (Kč 150,0 tis. za garáž bez 
pozemku, Kč 180,0 tis. garáž včetně pozemku).  

SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)  Kč 499,7 tis. 
Finanční prostředky na drobné opravy např. oprava osvětlení, omítek, oplocení apod. 
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Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)  Kč 295,6 tis. 
Finanční prostředky na drobné opravy např. oprava omítek, vodoinstalace, revize plynu. 

Areál K Dolíčku – zřízení vodovodní přípojky  Kč 1 067,7 tis. 
Finanční prostředky na zřízení vodovodní přípojky do areálu fotbalového stadionu. 

Areál K Dolíčku – mobilní buňka                                                          Kč 115,6 tis. 
Finanční prostředky na nákup mobilní buňky pro osazení časomíry a zřízení zázemí obsluhy 
časomíry a rozhlasu. 

Areál K Dolíčku – náhradní výsadba dřevin     Kč 299,9 tis. 
Finanční prostředky náhradní výsadbu dřevin za pokácené stromy. 

Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)  Kč 30,1 tis. 
Finanční prostředky na drobné opravy a revize. 

Krtkova aréna – elektrická energie                         Kč -7,9 tis. 
Finanční prostředky na úhradu dodavateli energií za odběr elektrické energie na osvětlení 
softbalového hřiště na Dukle. Dle smlouvy o výpůjčce se tyto náklady fakturují vypůjčiteli 
SOFTBALL Pardubice. Tyto náklady ze strany vypůjčitele jsou v plné výši hrazeny zpět městu, 
platba za období 11-12/2018 byla přefakturována na přelomu roku a uhrazena byla v lednu 
2019. 

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE 

Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení                 Kč 697,0 tis. 
Finanční prostředky na údržbu a investice na objektech AD Centrum Češkova 271, 
Seniorcentrum Pospíšilovo nám 1693, SKP Centrum Jungmannova 2550, Ratolest K Blahobytu 
727 a Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Prodloužená 278. 

Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti      Kč 397,2 tis. 
Finanční prostředky na zálohové platby za dodávky tepla, pravidelné revize plynových a 
elektrozařízení, revize hasicích přístrojů, revize a opravy komínových těles, oprava 
elektrických rozvodů, výměna elektrického ohřívače, oprava podmáčeného stropu.  

Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti – výměna otopných těles    Kč 249,5 tis. 
Finanční prostředky na opravu litinových radiátorů ve 4.NP, včetně nátěrů a vyzkoušení 
zapojení po opravě.  

Údržba azylového domu pro muže Milheimova       Kč 262,8 tis. 
Finanční prostředky na pravidelné revize plynových a elektro zařízení, revize hasicích přístrojů, 
kontrolu komínů, opravu elektrických rozvodů a výměnu tří protipožárních dveří.  

Údržba ubytovny Češkova č. p. 1240                              Kč 377,3 tis. 
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici – výměna PVC, truhlářské a 
instalatérské práce, zednické a malířské práce, oprava kamerového systému, drobné opravy 
v ubytovacích jednotkách, revize.  

KD Hronovická (opravy, údržba, služby)     Kč 128,5 tis. 
Finanční prostředky na drobné opravy a údržbu Kulturního domu. 
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VČD (opravy, údržba, služby)   Kč 21,5 tis. 
Finanční prostředky na drobné opravy a údržbu Východočeského divadla Pardubice. 

VČD – komplexní řešení větrání a klimatizace – PD                      Kč 25,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování studie změny větrání v prostorách budovy Východočeského 
divadla Pardubice. 

Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 – rekonstrukce                        Kč 26 143,5 tis. 
Finanční prostředky na dokončení stavebních a restaurátorských pracích při rekonstrukci 
budovy radnice, která byla rozložena do let 2018 a 2019. V rámci dokončení rekonstrukce 
probíhaly práce – výměna stropních trámů a s tím spojené zásahy do stropních konstrukcí a 
omítek stropů, výměna historických dlažeb, výměna oken v jižním křídle budovy, repase 
vnitřních spojovacích dveří včetně obložení ve 2.NP a 3.NP, oprava vnitřního hlavního 
kamenného schodiště kamenickou opravou poškozených míst, oprava venkovních kamenných 
schodišť kamenickou opravou poškozených míst, restaurátorské práce na obnově části 
historických maleb, rozvody topení včetně dodávky nových otopných těles v celém jižním 
křídle budovy, rekonstrukce elektroinstalace slaboproudé i silnoproudé, oprava fasády ve 
dvoře objektu, a další drobnější opravy vyvolané v průběhu prací. 

Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 – restaurování historických maleb            Kč 9 264,4 tis. 
Finanční prostředky na provedení restaurátorských pracích na historických malbách v budově 
radnice. Byly zrestaurovány malby na chodbách v 1.NP, 2.NP a 3.NP hlavní budovy radnice, na 
hlavním schodišti radnice, v kancelářích primátora a náměstků a v průjezdu do dvora na 
Wernerově nábřeží. 

Budova radnice – rekonstrukce ozvučení společenského sálu      Kč 899,5 tis. 
Finanční prostředky rekonstrukci ozvučení společenského sálu. Stávající systém ozvučení ve 
společenském sálu vykazoval poruchy při svém provozu a vzhledem ke svému stáří není 
kompatibilní s novými požadavky na připojování nových zařízení informačních technologií a 
audiovizuálních zařízení, která jsou používána při akcích pořádaných ve společenském sálu 
budovy radnice. 

Budova radnice – klimatizace společenského sálu                Kč 6 400,3 tis. 
Finanční prostředky na nutnou rekonstrukci klimatizace, kdy stávající systém nuceného 
větrání ve společenském sálu svým řešením a stářím již nevyhovoval požadavkům na komfort 
výměny vzduchu a jeho úpravy chlazením v letním období při konání různých akcí a jednání ve 
společenském sálu. 

Administrativní budova J. Pernera 2560 – zázemí pro MP               Kč 2 635,6 tis. 
Finanční prostředky na stavební přestavbu bytů č. 1, 2, 3, a 4 na kanceláře pro zaměstnance 
Městské policie Pardubice. Byly provedeny elektroinstalační práce, obkladačské, malířské a 
natěračské práce, a dodávka a montáž interiérových a protipožárních dveří. 

Domov pro seniory – U Kostelíčka – oprava střešního pláště             Kč 5 220,7 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci opravy střechy včetně 
nákladů na výkon BOZP při realizaci. Předmětem díla byla sanace a oprava střešního pláště 
hlavní střechy nad schodištěm a nad spojovacím krčkem, který byl dle odborného posudku 
v havarijním stavu. Realizace akce byla dokončena.  
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Domov pro seniory – U Kostelíčka – oprava klimatizace                 Kč 567,0 tis. 
Finanční prostředky na stavební úpravy původní trasy přívodu vzduchu ke vzduchotechnické 
jednotce pro prostory kuchyně a úpravu vzduchotechnického kanálu ve společenské místnosti 
z důvodu dosažení oddělení sání VZT od pohledu a zamezení podtlaku a hlučnosti ve 
společenské místnosti. Realizace akce byla dokončena.  

U Divadla 828 – sanace kanceláří 4.NP                Kč 3 583,2 tis. 
Finanční prostředky na sanaci a výměnu podlah v kancelářích ve 4.nP budovy a výměnu 
elektroinstalace, malířské práce a další drobné úpravy.  

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – ÚDRŽBA A INVESTICE 

Velká údržba a investice školních zařízení                 Kč 9 653,4 tis. 
Finanční prostředky na údržbu, opravy, investice školních zařízení: např. MŠ Hostovice – 
oprava zázemí pro kuchařku Kč 230,0 tis., MŠ Sluneční – oprava osvětlení spojovacího krčku Kč 
109,0 tis., MŠ Odborářů – sanace konstrukce zastřešení krčku nad vstupem Kč 180,0 tis., MŠ 
Wintrova – sanace základového zdiva původní budovy Kč 224,0 tis., MŠ Rumunská – oprava 
elektroinstalace Kč 55,0 tis., MŠ Benešovo nám. – odstranění závad z revize hromosvodu Kč 
68,0 tis., MŠ Ohrazenice – oprava kanalizace Kč 206,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. – výměna 
podlahových krytin Kč 222,0 tis., ZŠ Gorkého – výměna PVC Kč 234,0 tis. a oprava obkladů 
v kuchyni Kč 113,0 tis., ZŠ J. Ressla – oprava sociálního zařízení Kč 216,0 tis. a oprava omítek 
v suterénu Kč 113,0 tis., ZŠ Štefánikova – oprava štítové zdi Kč 141 tis., ZŠ Staňkova – výměna 
PVC ve třídách Kč 239 tis. a oprava dlažeb na chodbě Kč 233,0 tis., ZŠ Benešovo nám. – oprava 
zpevněných ploch Kč 219,0 tis. a oprava sociálního zařízení v družině Kč 224,0 tis., ZŠ Studánka 
– oprava kanalizační šachty Kč 203,0 tis. a oprava zpevněných ploch Kč 107,0 tis., ZŠ Kyjevská –
výměna podlahové krytiny Kč 236,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše – oprava kanalizace Kč 110,0 tis., ZŠ 
Ohrazenice – oprava kanalizace Kč 136,0 tis., ZŠ E. Košťála – oprava dlažeb na podestě a 
v chodbě Kč 233,0 tis., ZŠ A. Krause – oprava zpevněných ploch Kč 230,0 tis., a další. 

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení                          Kč 3 439,8 tis. 
Finanční prostředky na hrazení energií v objektech (pronajímaných i částečně) Labské 
hotelové školy U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí, a předfakturace nákladů na 
energie spotřebované nájemci v pronajatých nebytových prostorách základních a mateřských 
škol. 

Pasportizace objektů MŠ – požární ochrana                              Kč 288,5 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace 37 objektů mateřských škol, která 
bude sloužit ke zpracování a vedení dokumentace zdolávání požáru DZP a požárního 
evakuačního plánu. 

MŠ Brožíkova – rekonstrukce zpevněných ploch               Kč 1 472,2 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci zpevněné plochy tvořené asfaltovými pásy, které byly 
rozpraskané. Jednalo se o závadu BOZP. 

MŠ Dražkovice – rekonstrukce kuchyně a gastro                                                    Kč 3 940,2 tis. 
Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci kuchyně – výměnu všech rozvodů, povrchů a 
gastro zařízení. Kuchyň byla ve špatném technickém stavu, kanalizace byla v havarijním stavu 
a gastro vybavení bylo zastaralé. 



Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 44 

MŠ Družstevní – rekonstrukce kuchyně a gastro               Kč 7 983,1 tis. 
Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci kuchyně – výměnu všech rozvodů, povrchů a 
gastro zařízení. Kuchyň byla ve špatném technickém stavu, kanalizace byla v havarijním stavu 
a gastro vybavení bylo zastaralé. 

MŠ E. Košťála – výměna brány u vjezdu                                                                Kč 145,6 tis. 
Finanční prostředky na výměnu brány pro zásobování, která byla ve špatném technickém 
stavu za bránu na elektrický pohon. 

MŠ E. Košťála – zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola                               Kč 223,0 tis. 
MŠ E. Košťála – zřízení přístřešku na kola                                                                   Kč 93,4 tis. 
Finanční prostředky na odstranění stávajících zpevněných ploch v areálu mateřské školy, které 
nebyly využívány a zřízení nových zpevněných ploch, na které byl umístěn nový přístřešek na 
kola. 

MŠ E. Košťála – stavební úpravy v hospodářském pavilonu                                           Kč 67,4 tis. 
Finanční prostředky na dodávku a montáž umyvadla včetně úpravy rozvodů vody a úprav 
elektroinstalace, opravy obkladů a zrušení otevřeného odtokového kanálu včetně výměny 
izolace a dlažby v prádelně. 

MŠ Gebauerova – oprava výtahu                    Kč 240,5 tis. 
Finanční prostředky na opravu potravinového výtahu v hlavní budově školky. Výtah byl 
původní, elektroinstalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobovaly časté poruchy. 

MŠ Gebauerova – výměna deskového ohříváku vody                    Kč 86,8 tis. 
Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu horkovodní předávací stanice, u které byl 
zjištěn netěsný deskový ohřívák vody. 
MŠ Gorkého – rekonstrukce výtahu         Kč 239,9 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci výtahu. Strojovna, klec, elektroinstalace, šachetní dveře a 
dveřní uzávěry způsobovaly poruchy. 

MŠ Grusova – rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě                           Kč 2 199,9 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení ve speciální třídě školky. Jednalo se o 
výměnu rozvodů vody, kanalizace, ústředního topení, výměnu obkladů a dlažeb a výměnu 
zařizovacích předmětů. 

MŠ Grusova – oprava kanalizace a úprava šaten                                Kč 234,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu kanalizace, která byla v havarijním stavu. Bylo nutné vyměnit 
kanalizační stoupačky, sociální zařízení a následně stavebně upravit šatny dle potřeby 
mateřské školy. Proběhla rekonstrukce veškerých rozvodů, osazení nových zařizovacích 
předmětů a výměna povrchů a obkladů. 

MŠ K Polabinám – protiradonová opatření                 Kč 1 143,3 tis. 
V mateřské školce byl instalován systém TERA. Na základě provedených dlouhodobějších 
měření a jejich následného vyhodnocení byl zjištěn zvýšený výskyt koncentrace radonu. Na 
základě těchto zjištěných skutečností byla ve školce nainstalována rekuperační jednotka a 
tímto opatřením došlo jak k úsporám na spotřebě energií, tak ve spojení se systémem TERA 
bylo zajištěno i bezobslužné odvětrávání případného zvýšeného výskytu radonu. 

MŠ L. Matury – rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravny jídel – PD       Kč 508,2 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci zpracování projektové dokumentace. 
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MŠ L. Matury – rekonstrukce šaten pro personál                  Kč 235,7 tis. 
Finanční prostředky na stavební úpravy spočívající ve zrušení sprchového koutu, výměně 
veškerých rozvodů, zařizovacích předmětů, obkladů stěn a podlah. 

MŠ L. Matury – zřízení letního sociálního zařízení                                Kč 135,7 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení pro děti se vstupem ze zahrady. 
Stávající sociální zařízení bylo nefunkční. Jednalo se o úpravy veškerých rozvodů, osazení 
nových zařizovacích předmětů, výměna dlažby a obkladů. 

MŠ Pospíšilovo nám. – rekonstrukce výtahu                  Kč 586,9 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci dvou potravinových výtahů, které byly zastaralé, 
provozem opotřebované a byla nutná jejich modernizace. 

MŠ Raisova – rekonstrukce podkladu mlhoviště                     Kč 40,6 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci povrchu mlhoviště, které se pro zajištění bezpečnosti dětí 
nedalo používat. 

MŠ Raisova – výměna bezpečnostních folií na oknech                     Kč 38,4 tis. 
Finanční prostředky na zajištění bezpečnostních folií na oknech z důvodu blízkosti veřejného 
hřiště SK Jesničánky, kdy hrozilo nebezpečí poškození okenních skel. 

MŠ Sluneční – výměna spodních rozvojů v hospodářském pavilonu               Kč 401,8 tis. 
MŠ Sluneční – výměna spodních rozvojů v hlavním pavilonu                 Kč 545,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu rozvodů v hospodářském a hlavním pavilonu školky. 
Kanalizace byla zastaralá, původní a vyskytovaly se časté závady.  

MŠ Sluneční – výměna hlavního rozvaděče    Kč 237,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu hlavního rozvaděče. 
MŠ Sluneční – oprava izolace teplovodního kanálu a vedení    Kč 800,3 tis.  
Finanční prostředky na opravu venkovního kanálu, který byl v havarijním stavu a byly zde 
velké ztráty tepla. 

MŠ Závodu míru – klimatizace horních tříd                   Kč 185,5 tis. 
Finanční prostředky na zřízení klimatizačních jednotek v horních třídách MŠ. Teplota v těchto 
třídách v letních měsících nevyhovovala hygienickým požadavkům. 

ZŠ A. Krause – zřízení nové třídy                     Kč 223,2 tis. 
Finanční prostředky na zřízení nové speciální třídy mateřské školy z důvodu nedostatečné 
kapacity míst pro handicapované děti. Byla provedena oprava podlah a výměna podlahových 
krytin ve dvou místnostech v přízemí budovy. 

ZŠ A. Krause – herní prvky                         Kč 62,3 tis. 
Na základě darovací smlouvy se společností Elektrárny Opatovice, které poskytly finanční dar, 
byly pořízeny a umístěny nové herní prvky na školní zahradě.  

ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů                  Kč 840,6 tis. 
Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci zastaralých a v současné době nevyhovujících 
elektroinstalačních rozvodů v objektu ZŠ a školní družiny. Rozvody byly značně opotřebované 
a dle revizních zpráv v nevyhovujícím a havarijním stavu.  Akce bude probíhat v letech 2019 a 
2020. 
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ZŠ Družstevní – oprava schodiště v suterénu                                  Kč 57,1 tis. 
Finanční prostředky na opravu schodiště do suterénu ke skladům kuchyně. Povrch byl silně 
opotřebený, degradovaný a bylo nutné provést opravu obroušením a aplikací protiskluzového 
nátěru. 

ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ (Montessori)                               Kč 60,6 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci pavilonu 
D ZŠ E. Košťála na Dubině. Z důvodu předpokládaného nedostatku kapacit v základních 
školách na území města Pardubic, zejména ve spádovém obvodu III (Dubina, Studánka, 
Slovany, Pardubičky, Spořilov), je záměrem využití prostor v pavilonu D zpět pro potřeby ZŠ. 
V pavilonu byly odstraněny příčky mezi původními třídami. Pro možné využití budovy základní 
školou bude třeba navrhnout nové dispoziční řešení prostoru třídy, sociální a další zázemí 
podle platných technických a hygienických předpisů.  

ZŠ E. Košťála – střech nad šatnami                                 Kč 237,2 tis. 
Finanční prostředky byly použity na havarijní opravu střechy nad šatnami žáků, do kterých 
zatékalo. Byla provedena výměna světlovodů, podhledů a výměna části vrstvy lepenkové 
krytiny.  

ZŠ E. Košťála – basketbalové koše                                 Kč 610,4 tis. 
Na žádost školy a doporučení komise pro sport byla provedena výměna a modernizace 
basketbalových košů v tělocvičnách základní školy. Byly zakoupeny 2 ks spouštěcích 
basketbalových košů a 4 ks tréninkových košů. 

ZŠ Gorkého – stavební úpravy pro AGYS       Kč 447,0 tis. 
Finanční prostředky byly použity na úpravy nově vznikajících prostor pro potřeby anglického 
gymnázia. Byla provedena výměna podlahových krytin, vybourání příčky a úprava 
elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů v soc. zařízení. Dále byla provedena úprava 
prostor využívaných jako sklad a zázemí pro uklízečky. 
ZŠ J. Ressla – rekonstrukce sportovního areálu                                 Kč 75,9 tis. 
Finanční prostředky na revizi projektové dokumentace.  

ZŠ J. Ressla – výstavba šaten a úprava sociálního zařízení                                        Kč 2 492,6 tis. 
Finanční prostředky na výstavbu šaten, které v prostorách tělocvičny nebyly.  Byly zbourány 
stávající příčky mezi nářaďovnou, kabinetem a sociálním zařízením. V návaznosti na dispoziční 
úpravy byly vyzděny nové příčky, provedeny obklady stěn a položeny nové podlahové krytiny. 

ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště – PD    Kč 147,9 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního hřiště. 

ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a gastro                                              Kč 7 742,7 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně včetně vybavení. Stavební práce byly zahájeny 
v roce 2019 a dokončeny v únoru 2020. Jednalo se o celkovou rekonstrukci kuchyně – výměnu 
veškerých rozvodů, povrchů a gastro zařízení. Kuchyň byla ve špatném technickém stavu, 
kanalizace byla v havarijním stavu a gastro vybavení bylo zastaralé.  

ZŠ npor. Eliáše – vytápění objektu Služba škole                                                  Kč 590,0 tis. 
Finanční prostředky na úpravu vytápění na žádost nájemce Služba škole. Byl oddělen 
samostatně provoz pronajatých prostor s vlastním rozhodováním o časovém a tepleném 
průběhu vytápění a samostatném měření spotřebované tepelné energie. 
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ZŠ Ohrazenice – oprava střechy                    Kč 462,2 tis. 
Finanční prostředky byly provedeny na opravu střechy na školnickým bytem a skladem. 
Střecha vykazovala známky netěsnosti a na základě toho zatékalo do objektu.  

ZŠ Staňkova – úprava sociálního zařízení                                                        Kč 231,3 tis. 
Finanční prostředky na úpravu sociálního zařízení z důvodu přibývajícího počtu žáků na škole 
bylo nutné z hygienických důvodů provést úpravu sociálních zařízení pro žáky. Úpravy 
spočívaly v přidání umyvadel do jednotlivých sociálních zařízení a s tím související stavební 
úpravy. 

ZŠ Studánka – celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce                           Kč 8 289,2 tis. 
Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci hřiště, které se z důvodu zákazu Krajské 
hygienické stanice nepoužívalo. Bylo zrealizováno rozmístění sportovních sektorů, hřišť včetně 
oplocení, výstavba budovy zázemí pro správce, kanalizační, vodovodní a elektrické přípojky. 
Rekonstrukce hřiště byla zahájena v roce 2018 s náklady ve výši Kč 7 330,3 tis. 

ZŠ Studánka – řešení stavu stropních konstrukcí – I. etapa               Kč 5 439,8 tis. 
ZŠ Studánka – řešení stavu stropních konstrukcí – II. etapa              Kč 6 738,4 tis. 
Finanční prostředky byly použity na I. etapu rekonstrukce stropních konstrukcí. Jednalo se o 
pokračování akce z roku 2018, kdy byla provedena sanace havarijního stavu stropních 
konstrukcí v 1. a 2. pavilonu. Došlo k podepření stropů ocelovými nosníky uloženými do 
obvodového nosného zdiva na základě zpracovaného statického posudku. V rámci II. etapy 
rekonstrukce stropních konstrukcí byla provedena sanace havarijního stavu stropních 
konstrukcí v 3. a 4. pavilonu a v kuchyni. Došlo k podepření stropů ocelovými nosníky 
uloženými do obvodového nosného zdiva na základě zpracovaného statického posudku. 

ZŠ Štefánikova – oprava střechy                  Kč 6 847,6 tis.  
Finanční prostředky na opravu střešní krytiny hlavní budovy, která byla místy narušená, a do 
objektu školy zatékalo. Byly provedeny i opravy komínů používaných na větrání tříd. Oprava 
střechy byla zahájena v roce 2018 s náklady Kč 1 836,8 tis. 

ZŠ Závodu míru – oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora             Kč 1 668,3 tis. 
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu kanalizace, která vykazovala netěsnosti a 
degradovala nesoudržnou zpevněnou plochu dvora školy a následnou opravu zpevněné 
plochy dvora. 

ZŠ Waldorfská – stavební úpravy pro zpřístupnění 2 tříd                     Kč 61,7 tis. 
Finanční prostředky na stavební úpravy, kdy došlo ke zpřístupnění dvou tříd z prostor, které 
byly užívány základní školou a zároveň bylo zamezeno přístupu do těchto tříd z prostor 
užívaných anglickým gymnáziem. Základní škola začala tyto prostory užívat od 1. 7.2019.  

Ratolest – rekonstrukce střechy                  Kč 1 599,5 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci střechy, která byla v havarijním stavu. Narušeným 
povrchem zatékalo.  Byla provedena rekonstrukce střešní krytiny, klempířských prvků a 
komínů. 

Hotelová škola Labská – oprava vodovodního potrubí                  Kč 233,1 tis. 
Finanční prostředky na opravu vodovodního potrubí, na kterém docházelo k vyplavování krytu 
CO, bylo nutné odstranit velké množství vysokopevnostního betonu a provést opravu. 
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Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum – odstranění bariér                Kč 199,4 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci elektroinstalace v části objektu „zimní zahrada“. V tomto 
prostoru byly zjištěny při pravidelné revizi závady elektro a bylo nutné provést celkovou 
rekonstrukci. 

DDM Alfa – rekonstrukce elektroinstalace                   Kč 232,8 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci elektroinstalace v části objektu „zimní zahrada“. V tomto 
prostoru byly zjištěny při pravidelné revizi závady elektro a bylo nutné provést celkovou 
rekonstrukci. 

DDM Delta – oprava střechy nad hlavní budovou               Kč 5 862,9 tis. 
Finanční prostředky na opravu střešního pláště nad hlavní budovou. Stav střešního pláště byl 
velmi neuspokojivý, za hranicí životnosti s nutností častých oprav. Na základě tohoto 
havarijního stavu byla provedena sanace a celková oprava střešního pláště nad hlavní 
budovou.  

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Bytové domy – opravy a udržování                           Kč 34 869,2 tis. 
Finanční prostředky na opravy volných bytových jednotek, elektro-montážní práce, běžné 
opravy výtahů, výměna oken a dveří, zásahy havarijní služby, výměna zařizovacích předmětů, 
instalatérské, zámečnické a truhlářské práce. 

Bytové domy – revize a ostatní služby                            Kč 6 732,0 tis. 
Finanční prostředky na provádění veškerých revizí – elektro, hasicích přístrojů, plynových 
zařízení, kontrola spalinových cest, úklidy společných prostor, držení pohotovosti k havarijním 
opravám a úklid sněhu. 

Bytové domy – platby za energie BJ a NP                         Kč 36 359,1 tis. 
Finanční prostředky na platbu veškerých záloh na energie (voda, elektrická energie, teplo, 
plyn) v bytových jednotkách a nebytových prostorech ve vlastnictví města. 

Bytové domy – služby pošt a peněžních ústavů                                Kč 38,0 tis. 
Finanční prostředky na převod výplaty přeplatků z vyúčtování služeb prostřednictvím České 
pošty (poštovní poukázky). 

Bytové domy – SVJ – fond opravy a platby za energie BD a NP             Kč 2 738,0 tis. 
Finanční prostředky na platby do fondů oprav Společenství vlastníků jednotek v bytových 
domech, ve kterých město vlastní jednotlivé bytové jednotky a zároveň zálohové platby za 
energie ve výši podílu města. 

Bytové domy – přeplatky z vyúčtování energií               Kč 5 995,3 tis. 
Finanční prostředky na úhradu přeplatků z vyúčtování energií zálohově hrazených nájemci v BJ 
a vracení přeplatků při ukončení nájmu. 

Bytové domy – zabezpečení požární ochrany bytových objektů                  Kč 93,3 tis. 
Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města. 

Bytové domy – opravy volných bytových jednotek – PD                  Kč 497,3 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr 
dodavatele opravy volných bytových jednotek. 
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Bytové domy – opravy volných bytových jednotek – realizace             Kč 6 066,1 tis. 
Finanční prostředky na opravy volných bytových jednotek – výměna elektroinstalací, bytových 
jader, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, provedení nátěrů a maleb, výměna 
podlahových krytin. Ukončena 10. etapa. 

Náklady na veřejné dražby bytových a nebytových prostor                   Kč 58,2 tis. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů ve vlastnictví 
města (inzerce, znalecké posudky apod.). 

Soudní poplatky za bytové a nebytové prostory (náklady soudních řízení)  Kč 116,7 tis. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení za dlužné nájemné z bytových 
jednotek a nebytových prostor a pozemků. 

BD Bartoňova 826 – oprava lodžií – PD                                        Kč 211,1 tis. 
Finanční prostředky na zaměření a zpracování projektové dokumentace na sanaci lodžií 
bytového domu a výkon autorského dozoru při realizaci staby.  

BD Bělehradská 379 – sanace lodžií – PD        Kč 149,8 tis. 
Finanční prostředky na zaměření a zpracování dokumentace pro provedení stavby a výběr 
zhotovitele na sanaci lodžií bytového domu.  

BD Bělehradská 379 – výměna elektrorozvodů společných prostor            Kč 9 134,9 tis. 
Finanční prostředky na kompletní výměnu rozvodů elektroinstalace od rozpojovací kabelové 
skříně až po bytové rozvaděče. Dále provedena výměna osvětlení společných prostor, 
nouzového osvětlení, výměna záložních zdrojů. Realizace firmou Chládek a Tintěra, a.s. 

BD Bělehradská 379 – částečná výměna 2 výtahů                  Kč 758,0 tis. 
Finanční prostředky na revitalizaci výtahů a odstranění havarijních rizik – výměna kabiny 
výtahu a rozdělení společných výtahových šachet trapézovým plechem v celé výšce. 

BD Bělehradská 513 – sanace střešního pláště                  Kč 119,1 tis. 
Finanční prostředky na revitalizaci výtahů a odstranění havarijních rizik – výměna kabiny 
výtahu a rozdělení společných výtahových šachet trapézovým plechem v celé výšce. 

BD Brožíkova 430 – sanace střešního pláště                Kč 6 666,7 tis. 
Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu střešního pláště. Jednalo se o provedení 
penetrace vnitřních a vnějších stěn, potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem, provedení 
povlakové krytiny střech, tepelná izolace základů a stěn, klempířské a truhlářské práce apod. 

BD Češkova 1618 – úpravy ústředního vytápění                  Kč 230,4 tis. 
Finanční prostředky na realizaci úprav rozvodu ústředního topení v koupelnách bytových 
jednotek. 

BD Češkova 1689 – úpravy ústředního vytápění                  Kč 290,3 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajících ocelových stoupaček ústředního vytápění a osazení 
nových topných těles (tzv. žebříků) v prostorách koupelen. Výměna keramických obkladů a 
dlažeb, malířské práce. 

BD Češkova 1689 – zateplení, výměna výplní otvorů              Kč 6 748,4 tis. 
Finanční prostředky na sanaci a zateplení obvodového pláště – izolace proti vlhkosti, oprava 
vnitřní kanalizace a elektroinstalace, tesařské, klempířské, truhlářské a zámečnické práce. 
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BD E. Košťála 1014 – sanace fasády a pláště budovy                                                 Kč 1 396,6 tis. 
Finanční prostředky na penetraci omítaných ploch, izolaci proti vlhkosti, výměnu oken, 
provedeny byly truhlářské konstrukce, bourací a obkladačské práce. 

BD Havlíčkova 84 – úpravy ústředního vytápění                Kč 597,2 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajících ocelových stoupaček ústředního vytápění a osazení 
nových topných těles (tzv. žebříků) v prostorách koupelen. Výměna keramických obkladů a 
dlažeb, malířské práce. 

BD J. Palacha 2767 – výměna výtahu                Kč 1 020,7 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajícího výtahu HOV 630/6 za TOVI 630/6, provedeny byly 
elektroinstalační, zednické, natěračské a malířské práce. 

BD J. Zajíce 959 – výměna elektroinstalace – PD     Kč 96,8 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace elektroinstalace. 

BD J. Zajíce 959 – výměna střešních vzduchotechnických jednotek                          Kč 30,2 tis. 
Finanční prostředky na zpracování odborného posudku stavu střešního pláště a 
vzduchotechnických jednotek včetně řešení opravy.  

BD K Rozvodně 97 – sanace lodžií                           Kč 105,8 tis. 
Finanční prostředky na vypracování odborného posudku o stavu lodžií, vyhotovení a úpravu 
projektové dokumentace. 

BD Mladých 181-184 – úpravy ústředního vytápění                                          Kč 2 071,6 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajících ocelových stoupaček ústředního vytápění a osazení 
nových topných těles (tzv. žebříků) v prostorách koupelen. Výměna keramických obkladů a 
dlažeb, malířské práce. 

BD Mladých 181-184 – sanace vstupních přístřešků                                             Kč 134,3 tis. 
Finanční prostředky na vypracování odborného posudku návrhu řešení a výkazu výměr sanace 
havarijního stavu vstupních přístřešků bytového domu. 

BD Mladých 181-184 – sanace a zateplení střešního pláště      Kč 5 261,4 tis. 
Finanční prostředky na montáž tepelné izolace, klempířské práce, výměna povlakové krytiny, 
bourací práce, úpravy povrchů. 

BD Nerudova 1651 – výměna elektroinstalace                                        Kč 1 589,5 tis. 
Finanční prostředky na výměnu elektroměrových rozvaděčů s osazením HDO, stoupacích 
vedení, přívodních vedení do jednotlivých bytů, výměna osvětlení schodiště a nouzového 
osvětlení. 

BD Ohrazenická 159 – oprava elektroinstalací společných prostor                      Kč 5 714,3 tis. 
Finanční prostředky na kompletní výměnu rozvodů elektroinstalace od rozpojovací kabelové 
skříně až po bytové rozvaděče. Výměna osvětlení společných prostor, nouzového osvětlení a 
slaboproudých rozvodů. 

BD Ohrazenická 159 – úpravy ústředního vytápění                                  Kč 714,8 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajících ocelových stoupaček ústředního vytápění a osazení 
nových topných těles (tzv. žebříků) v prostorách koupelen. Výměna keramických obkladů a 
dlažeb, malířské práce. 
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BD Ohrazenická 159 – oprava schodiště a vstupních prostor                          Kč 1 467,9 tis. 
Finanční prostředky na opravu štukových omítek, oprava lingrusty, truhlářské a malířské 
práce. 

BD Okrajová 294-295 – úpravy ústředního vytápění                          Kč 973,2 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajících ocelových stoupaček ústředního vytápění a osazení 
nových topných těles (tzv. žebříků) v prostorách koupelen. Výměna keramických obkladů a 
dlažeb, malířské práce.  

BD Okrajová 294-295 – sanaci balkonů                             Kč 148,2 tis. 
Finanční prostředky na zpracování odborného posudku o stavu balkonů a zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.  

BD Rokycanova 2654 – rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem                       Kč 13,4 tis. 
Finanční prostředky na navýšení rezervovaného příkonu el. Energie pro výměnu výtahů a 
vystavení revizní zprávy. Realizace proběhne v roce 2020.  

BD Sedláčkova 447 – sanace fasády                                                             Kč 3 841,9 tis. 
Finanční prostředky na vyrovnání podkladů vnějších stěn potažení sklovláknitým pletivem, 
oprava zateplení stěn z polystyrenových desek, nátěry omítek a klempířských konstrukcí.  

BD Sluneční 300-301 – úpravy ústředního vytápění               Kč 973,2 tis. 
Finanční prostředky na výměnu stávajících ocelových stoupaček ústředního vytápění a osazení 
nových topných těles (tzv. žebříků) v prostorách koupelen. Výměna keramických obkladů a 
dlažeb, malířské práce.  

BD Sluneční 300-301 – sanace balkonů                             Kč 140,3 tis. 
Finanční prostředky na zpracování odborného posudku o stavu balkonů a zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. 

BD Sokolovská 2721 – stavební úpravy mansard a stříšky                  Kč 479,3 tis. 
Finanční prostředky na použití zvedací plošiny, klempířské práce, provedení povlakové krytiny 
střech, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku.  

BD Varšavská 213-214 – výměna 2 výtahů                Kč 118,2 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení výměny 
2 výtahů a zhotovení dalších výstupních stanic. 

NEBYTOVÉ PROSTORY 

NP – areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)      Kč 399,4 tis. 
Finanční prostředky na opravy, údržbu a služby v areálu NP Hůrka, např. výměny PVC, opravy 
sociálních zařízení, oprava žlabu, údržba zeleně. 

NP – areál J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)                            Kč 1 977,5 tis. 
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby v areálu J. Palacha 324, např. oprava a čištění 
venkovní kanalizace, oprava vodovodního řadu, odstranění zchátralé stavby, oprava 
elektroinstalace v objektu a výměna oken v objektu č. 28, správa a údržba areálu, opravy a 
údržba výtahů. 
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NP – areál letiště (opravy, údržba služby)                      Kč 58,7 tis. 
Finanční prostředky na opravy, údržbu a služby v areálu letiště, např. odstranění náletových 
dřevin. 

NP – areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba služby)   Kč 40,1 tis. 
Finanční prostředky na úhradu za srážkovou vodu a drobné opravy zabezpečení objektu. 

NP – areál Kasárna TGM (opravy, údržba, služby)                                      Kč 1 323,1 tis. 
Finanční prostředky na úhradu za srážkovou vodu, údržbu zeleně, drobné opravy zabezpečení 
objektu. 

NP – ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)                                     Kč 3 692,8 tis. 
Finanční prostředky určené na revize elektřiny a drobné opravy v nebytových prostorech, 
např.  na opravu sociálního zařízení v NP Bělehradská 389, opravu konstrukce přístupové 
rampy v NP J. Zajíce 983, výměnu oken a omítek v NP Klášterní 54, opravu sociálního zařízení v 
NP Kosmonautů 274 a Krátká 673, opravu oken Štrossova 239 a další. 

NP a sportoviště – platby za energie                         Kč 7 932,0 tis. 
Finanční prostředky určené na hrazení energií (voda, plyn, elektrická energie, teplo) 
v nebytových prostorech a sportovištích. 

NP – vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků             Kč 1 163,4 tis.  
Vratky z vyúčtování energií nájemcům nebytových prostor města za uplynulý rok (jedná se o 
pronajímané nebytové prostory v areálech, školských zařízeních a ostatních budovách města). 

NP v SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)               Kč 2 290,2 tis. 
Finanční prostředky na měsíční příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby, revize elektřiny a 
drobné opravy v nebytových prostorách bytových domů, ve kterých již město nevlastní žádné 
bytové jednotky. 

NP – Devotyho 2450 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP                          Kč 1 375,8 tis. 
Splátky úvěru, ze kterého Společenství vlastníků jednotek Devotyho 2449-2452 uhradilo 
výhradně rekonstrukci nebytových prostor ve vlastnictví města. Úvěr v celkové výši 
1 389 016,- Kč bude město splácet do roku 2032. Z částky umořené v roce 2019 činily úroky 
10 989,- Kč. 

NP E. Košťála 993 – oprava střechy krytu CO         Kč 596,4 tis. 
Finanční prostředky na opravu střechy krytu civilní obrany. 

NP – J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a odstranění rampy – PD                    Kč 76,0 tis. 
Finanční prostředky určené na zpracování projektové dokumentace na vybudování nového 
výtahu. Stávající rampa do II. NP v NP J. Zajíce 983 je v havarijním stavu. Na základě 
odborného statického posudku bylo provedeno prozatímní statické zajištění podepřením 
jednotlivých ramen této rampy, aby byl pohyb po rampě a pod ní možný a bezpečný. PD bude 
řešit odstranění celé stávající rampy včetně terénních úprav a vybudování výtahu pro 
bezbariérový přístup do II.NP. 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ 

Tyršovy sady – (opravy, údržba)        Kč 479,1 tis. 
Finanční prostředky na opravy dle aktuálních potřeb na objektu Galerie Café – oprava poruchy 
čerpací stanice odpadních vod, havarijní oprava vodovodního potrubí, oprava čerpací stanice 
splaškové vody a kanalizačního potrubí, oprava svítidel, oprava terasy, lokální oprava 
poškozené fasády vandalem. 

Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – následná péče   Kč 249,1 tis. 
Finanční prostředky na zajištění následné péče o výsadbu po dobu udržitelnosti dotačního 
projektu (2015-2024) dle uzavřené smlouvy. Předmětem díla bylo komplexní řešení úpravy 
zahrad v objektech MŠ Rumunská, MŠ Matury, MŠ Košťála, ZŠ Košťála a ZŠ Studánka a 
v lokalitě Studánecký les, a to se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu biologické 
rozmanitosti území. 

Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN – PD    Kč 12,1 tis. 
Park Na Špici – ostatní náklady  Kč 245,5 tis. 
Finanční prostředky na zajištění geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání budoucí 
stavbou dotčených pozemků. Na projekt je připravena kompletní projektová dokumentace a 
uhrazen podíl na nákladech za zřízení 4 odběrných míst el. energie (ČEZ Distribuce). Projekt 
řeší rozvod veřejného osvětlení a rozšíření rozvodu nízkého napětí v prostoru parku a 
vybudování veřejného osvětlení stávajících komunikací a technologie závlah a na zřízení 
nadlimitního věcného břemene na pozemcích Povodí Labe pro objekt „okružní cesta“ ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice vybudovaného v rámci rekonstrukce parku Na Špici 
v roce 2014. 

Areál Červeňák                                          Kč 138,9 tis. 
Finanční prostředky na zabezpečení území a na zpracování projektové dokumentace 
k odstranění stavby. 

Vinice – stará vojenská plovárna – přípojka NN pro střelnici                   Kč 12,5 tis. 
Finanční prostředky na zřízení odběrného místa el. energie ČEZ Distribuce pro objekt na p.č.st. 
11184 ve vlastnictví města poskytnutý do užívání Sportovně střeleckému klubu. Realizace 
přípojky nízkého napětí proběhne v roce 2020. Náklady za spotřebu el. energie z nového 
odběrného místa budou hrazeny přímo uživatelem objektu. 

RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – transfer z MO II              Kč 8 216,8 tis. 
RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – vlastní zdroje a ostatní náklady            Kč 5 041,2 tis. 
Finanční prostředky na dokončení realizace akce zahájené v r. 2018 s finanční spoluúčastí 
z rozpočtu městského obvodu II. Souvisejícími náklady při realizaci je výkon BOZP, technický a 
autorský dozor. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, přilehlých a spojovacích 
chodníků ve vnitrobloku ul. Rosická, Stavbařů a Kosmonautů, včetně přeložky veřejného 
osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch, parkovacích stání a přístřešků 
pro kontejnery a mobiliáře. Realizace dokončena. 
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CYKLISTICKÉ STEZKY 

Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina – výkupy pozemků            Kč 6 571,1 tis. 
Finanční prostředky na zajištění majetkoprávního vypořádání budoucí stavbou dotčených 
pozemků na základě uzavřených kupních smluv s vlastníky pozemků, které budou pokračovat i 
v roce 2020, včetně nákladů na související a inženýrskou činnost dle příkazní smlouvy. Projekt 
ke ve fázi projektové přípravy a řeší vybudování cyklistické stezky vedené souběžně 
s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 včetně řešení mostních objektů, veřejného 
osvětlení, přeložek a sadových úprav. Vybudováním CS vznikne bezpečná spojnice mezi 
Trnovou, Fáblovkou a Dubinou a umožní vymístění části cyklistů a pěších z komunikací 
v centru města. 

Cyklistická stezka koupaliště Cihelna – Žlutý pes – PD a výkupy pozemků    Kč 86,7 tis. 
Cyklistická stezka koupaliště Cihelna – Žlutý pes – realizace    Kč 0,6 tis. 
Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace a zadávací řízení veřejné zakázky 
na realizaci (Věstník veřejných zakázek). Jedná se o výstavbu nové sdružené cyklostezky 
v úseku od plánované lávky přes Labe, podél SV hranice koupaliště, navazující na ul. Ke 
Koupališti. Součástí stavby je vybudování veřejného osvětlení a dodávka mobiliáře. 
Předpokládané spolufinancování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 
Dokončení realizace 05/2020. 

Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – II. etapa – PD a ostatní náklady                  Kč 12,1 tis. 
Finanční prostředky na zřízení podlimitního věcného břemene na pozemcích společnosti 
MARO pro objekt ve vlastnictví statutárního města "veřejné osvětlení" vybudovaného v rámci 
výstavby II. etapy cyklistické stezky v roce 2018. 

Cyklistická stezka – Černá za Bory – Žižín                   Kč 101,3 tis. 
Finanční prostředky na dokončení podlimitních věcných břemen po realizaci cyklostezky. 
Jedná se o 7 pozemků různých vlastníků (zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístnění 
kabelu veřejného osvětlení v trase cyklostezky). 

CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova – PD           Kč 9,6 tis. 
Finanční prostředky na zajištění znaleckých posudků z důvodu majetkoprávního vypořádání 
stavbou dotčených pozemků. Projekt je ve fázi projekční přípravy. Jedná se o záměr 
novostavby obousměrné cyklistické stezky od stávající cyklotrasy na pravém břehu Labe 
v úrovni sídliště Závodu míru směrem k sídlišti Polabiny III, kde cyklostezka ústí v prostoru ul. 
Lonkova. 

CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská                    Kč 0,3 tis. 
Finanční prostředky na zadávací řízení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace 
(Věstník veřejných zakázek). Jedná se o záměr přebudování stávajících tras se zpevněným 
povrchem v území bývalého vojenského prostoru na pravém břehu Chrudimky na komfortní 
cyklostezku, která propojí stávající cyklostezky v lokalitě ulice Kyjevská s břehem Chrudimky. 

DOPRAVNÍ STAVBY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady       Kč 58,6 tis. 
Finanční prostředky na dokončení věcných břemen po realizaci akce (SŽDC, ČEZ Distribuce, 
Česká pošta), za vypracování geometrického plánu a úhradu nájemného pozemků SŽDC. 
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Majetkoprávní vypořádání pozemků bude pokračovat i v následujícím roce. Realizace 
dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci celého prostoru přednádraží a 
související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017. 

Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba)        Kč 466,9 tis. 
Finanční prostředky na zajištění zhotovitelem stavby neakceptovaných záručních oprav dlažby 
dle aktuálních potřeb a za zpracování znaleckého posudku. Realizace dotačního projektu na 
celkovou rekonstrukci třídy Míru s napojením ul. Sladkovského byla dokončena v roce 2015. 

Terminál B – PD                   Kč 1 221,0 tis. 
Terminál B – bezpečnostní audit                                                                Kč 81,1 tis. 
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni k územnímu rozhodnutí a na 
zpracování bezpečnostního auditu projektové dokumentace. Následné stupně PD budou 
dokončeny v roce 2020. Stavba terminálu B bude řešit regionální autobusovou dopravu 
s vazbou na železniční dopravu, terminál MHD vybudovaný v rámci projektu „přednádraží“ a 
budoucí lávku nad železničním uzlem v investorství SŽDC. Realizace projektu je zařazena do 
dotačního programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+. 

Terminál JIH – PD              Kč 1,1 tis. 
Finanční prostředky na zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele projektové 
dokumentace (Věstník veřejných zakázek). Jedná se o výstavbu terminálu veřejné dopravy JIH 
v lokalitě ul. K Vápence včetně souvisejícího dopravního řešení, informačního systému pro 
cestující, úpravy přilehlých komunikací a napojení křižovatek, nové komunikace, řešení 
inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře a sadových úprav. 

Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce        Kč 48,7 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace. Jedná se o stavební úpravy 
stávajícího přechodu pro chodce a nutné stavební úpravy navazujících stávajících chodníků. 
Polohové umístění stavby je před bytovým domem čp. 418 v ul. Na Drážce. Stavební úpravy 
přechodu pro chodce jsou cílené pro vytvoření tzv. bezpečného přechodu pro chodce. 
Realizace se předpokládá v roce 2020. 

Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská        Kč 58,7 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace. Jedná se o realizaci nového místa 
přecházení pro chodce a nutné stavební úpravy navazujících stávajících chodníků. Polohové 
umístění plánovaného bezpečného místa pro přecházení je u parkoviště před bytovým 
domem čp. 391-393 v ul. Bělehradská. Smlouva o dílo se zhotovitelem uzavřena 12/2019 a 
akce je připravena k realizaci. 

Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – PD   Kč 889,9 tis. 
Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby a na 
zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci akce (Věstník veřejných zakázek). Jedná se o 
novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe – bezbariérové propojení mezi 
administrativním a obchodním centrem Poseidon na levém/jižním břehu a stávajícím sídlištěm 
Polabiny na pravém/severním břehu řeky (stavební objekty: lávka, osvětlení, sadové úpravy, 
přeložky sítí). 

Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova – Plemenářský podnik, Nemošice   Kč 7 355,8 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a na realizaci akce včetně nákladů 
na autorský dozor a výkon BOZP. Jedná se o rekonstrukci obousměrné místní komunikace III. 
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třídy, ulice Sadová v úseku od křižovatky s ulicí Fučíkova po křižovatku s ulicí Plemenářský 
podnik, včetně přilehlých křižovatek a nové komunikace pro pěší v celé délce úseku a zřízení 
parkovacích míst. Realizace dokončena.  

Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově                Kč 4 900,0 tis. 
Finanční prostředky na dokončení realizace akce zahájené v r. 2018 včetně souvisejících 
nákladů na autorský a technický dozor a výkon BOZP. Jedná se o rekonstrukci místní 
komunikace v ul. Dlouhá včetně vybudování nových chodníků, vjezdů a parkovacích stání a 
stavebních úprav pro zklidnění dopravy. Realizace dokončena.  

Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova a Nemošická             Kč 6 056,5 tis. 
Finanční prostředky na realizaci akce včetně souvisejících nákladů na BOZP. Jedná se o 
rekonstrukci vozovky, sjezdů a chodníků v ul. U Krematoria (v úseku ulic Nemošická a 
Holcova). V rámci stavebních úprav došlo k výměně krytu chodníků včetně konstrukčních 
vrstev a doplnění prvků pro nevidomé a slabozraké, výměně krytu vozovky, úpravě 
zpevněných ploch pro kontejnery a úpravě přilehlé zeleně. Realizace dokončena. 

Rekonstrukce ul. U Kamenné vily                 Kč 4 975,6 tis. 
Finanční prostředky na realizaci akce včetně souvisejících nákladů na BOZP, kácení stromů a 
zajištění náhradní výsadby. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v režimu ZÓNA 30, 
která je změněna na jednopruhovou jednosměrnou – směrem k ulici Bulharská. Levostranný 
chodník, ve směru Bulharská – Štrossova, je zrušen a nahrazen záhony osázenými 
nízkorostoucími stálezelenými keři a se zachováním stávajícího stromořadí sakur. 
Pravostranný chodník byl rekonstruován, souběžně s ním je veden parkovací pruh a 
cyklopruh. Realizace dokončena. 

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská – realizace                        Kč 20 431,7 tis. 
Finanční prostředky na dokončení realizace akce zahájené v r. 2018 včetně souvisejících 
nákladů na autorský a technický dozor, výkon BOZP, archeologický výzkum, geometrické 
plány, dopravní značení apod. Jedná se o stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová, silnice 
II/322 a Kyjevská, silnice III/345026 za účelem změny typu na jednopruhovou okružní 
křižovatku s částečně pojížděným středním ostrovem, vč. úpravy přilehlých chodníků, 
autobusových zálivů a zastávek MHD, odvodnění, trakčního vedení trolejbusové dráhy, 
veřejného osvětlení a přeložení inženýrských sítí. Realizace dokončena. 

Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – PD                 Kč 112,0 tis. 
Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – realizace                                 Kč 5,0 tis. 
Finanční prostředky na projektovou dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení, odvod za 
odnětí z lesního půdního fondu a za zpracování znaleckých posudků pro majetkoprávní 
vypořádání stavbou dotčených pozemků. Jedná se o účelovou komunikaci, která při svém 
šířkovém a konstrukčním uspořádání neodpovídá dopravnímu vytížení (zejména nákladní 
dopravě) z komunikace I/36 do průmyslové zóny. Projekt řeší její šířkové a konstrukční 
uspořádání a zároveň dopravní napojení na I/36. Projekční práce ve stupni k provedení stavby 
budou pokračovat v roce 2020. 

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN – PD                           Kč 238,4 tis. 
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení. Záměrem 
projektu je rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti (v úseku od křižovatky J. Palacha po křižovatku 
S.K. Neumanna.) včetně řešení křižovatky pomocí světelného signalizačního zařízení. Dále 
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bude řešeno napojení navazujících ulic Železničního pluku, Rokycanova a Kunětické a 
související systém veřejného prostranství v dané lokalitě. Projekční práce ve stupni 
k provedení stavby a následného zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci budou 
dokončeny v r. 2020. 

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD                            Kč 543,3 tis. 
Finanční prostředky na dokončení posledního stupně projektové dokumentace k provedení 
stavby. Jedná se o rekonstrukci mostu v podobě komplexní sanace na základě provedeného 
diagnostického průzkumu včetně stavebních úprav pro novou část nosné konstrukce a jejího 
podepření pro budoucí připojení ramp z rychlodráhy I/36 a mimoúrovňové řešení křižovatky 
včetně stavebních úprav ve vazbě na související dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do 
areálu Tesla a nemocnice a rozšíření mostu (projekčně řešeno samostatnými smlouvami 
s plněním v roce 2020). Realizace je předpokládána se spolufinancováním ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

Masarykovo náměstí – oprava dlažeb – realizace                              Kč 680,2 tis. 
Finanční prostředky na realizaci dle uzavřené smlouvy o dílo včetně souvisejících nákladů na 
BOZP a dopravní značení. Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch před budovou Nová 
Veselka, po pravé straně komunikace II/324 ve směru od křižovatky s tř. Míru po rozhraní již 
dokončené rekonstrukce chodníku na Masarykově náměstí. Realizace dokončena. 

Kanalizace v ul. Na Spravedlnosti – PD                   Kč 143,6 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na vybudování chybějící 
kanalizační stoky v ulici Na Spravedlnosti v úseku křižovatky s ul. Rokycanova směrem ke 
křižovatce B. V. Kunětické a dále ke křižovatce s ulicí S.K. Neumanna ve vazbě na připravovaný 
projekt „Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.N.“ v roce 2020.  

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD                 Kč 48,4 tis. 
Finanční prostředky na architektonický dohled při zpracování projektové dokumentace. Město 
v roce 2018 zajišťovalo PD do stupně k územnímu řízení, další stupně PD a realizaci projektu 
zajišťuje na základě převodu investorství SŽDC. Jedná s o návrh řešení mimoúrovňového 
přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části 
města).  

OSTATNÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE 

Psí útulek – PD                       Kč 151,0 tis. 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba útulku pro odchycená zvířata 
v Pardubicích. Projektová dokumentace řeší napojení na inženýrské sítě přípojky vodovodu, 
kanalizace, plynovodu a elektro. Nedílnou součástí je řešení oplocení, sadových úprav, 
veřejného osvětlení, příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu. 
V rámci objektu se požaduje řešení rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, 
zabezpečovací signalizace, požární signalizace, dorozumívacího a kamerového systému, 
vytápění, vzduchotechniky a zdravotechniky. 
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INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z ÚVĚROVÝCH ZDROJŮ 

Revitalizace Letního stadionu – PD a ostatní služby               Kč 3 852,9 tis. 
Finanční prostředky čerpány na zpracování PD pro stavební povolení, PD autorský dozor, 
odborné posouzení dokumentace, činnost externího manažera, přeložku distribučního 
zařízení.  

ZŠ Svítkov – přístavba – realizace – vlastní zdroje             Kč 55 849,3 tis. 
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci přístavby v základní škole, která započala 
v prosinci roce 2018, pokračovala v roce 2019 a realizačně přechází do roku. 2020. Jedná se o 
přístavbu kmenových a odborných učeben základní školy, družiny a zvýšení kapacity provozu 
stávající kuchyně. V současné době kapacita školy nevyhovuje z důvodu velkého počtu žáků.  

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – vlastní zdroje (předfinancování dotace)        Kč 10 168,6 tis. 
MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – ostatní náklady                  Kč 498,7 tis. 
Finanční prostředky na zahájení realizace výstavby MŠ dle uzavřené smlouvy o dílo. V rámci 
ostatních nákladů je financován technický a autorský dozor, dopracování a revize projektové 
dokumentace, Věstník veřejných zakázek, archeologický výzkum na lokalitě stavby apod. 
Jedná se o realizaci novostavby mateřské školy včetně souvisejících prací spočívajících ve 
vybudování zpevněných ploch, parkoviště, přístřešků pro kola a popelnice, oplocení, sadových 
úprav. Dále je smluvně řešeno dodání nábytku a gastro technologie v roce 2020. Dodávka 
herních prvků a technologie bude zajištěna samostatně prostřednictvím OŠKS. Projekt je 
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a s využitím úvěrových 
zdrojů města. Dokončení realizace v roce 2020. 

Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny – ostatní náklady   Kč 339,6 tis. 
Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby a 
zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci (Věstník veřejných zakázek). Jedná se o 
rekonstrukci místní komunikace Dělnická – v rozsahu od křižovatky se silnicí II/322, ul. 
Průmyslová, až po křižovatku (včetně) s místní komunikací II. třídy, ulice Holandská – včetně 
rekonstrukce souvisejících objektů (chodníky, zastávky MHD, úrovňový přejezd vlečky, 
odvodnění, veřejné osvětlení, bezbariérové přechody, mobiliář). Spolufinancováno ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Podpora 
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury – dokončení realizace v roce 2020. 

Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu – vlastní zdroje            Kč 23 055,1 tis. 
Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu – realizace (úvěr)                           Kč 30 000,0 tis. 
Finanční prostředky na dokončení realizace akce zahájené v roce 2018 včetně souvisejících 
nákladů na autorský a technický dozor, výkon BOZP, úpravu projektové dokumentace, 
archeologický výzkum, hlukovou studii apod. Jedná se o přístavbu nového veřejného krytého 
25 m bazénu s šesti drahami, hloubky 1,2 – 1,6 m, v prostoru stávajícího manipulačního a 
technického zázemí u severovýchodního průčelí objektu, v prostoru letní pláže. Nový objekt je 
dvoupodlažní, bazén je umístěn v samostatné hale v I. NP s přístupem z prostoru stávajícího 
50 m bazénu. V suterénu je umístěno technologické zázemí. Spolufinancováno z úvěrových 
zdrojů města. Realizace dokončena. 
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AKCE FINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ 

ZŠ Studánka – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa            Kč 77,6 tis. 
ZŠ Družstevní – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa        Kč 1 026,1 tis. 
ZŠ Družstevní – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa – ostatní náklady        Kč 30,1 tis. 
ZŠ Staňkova – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa            Kč 4 157,4 tis. 
ZŠ Staňkova – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa – ostatní náklady             Kč 30,1 tis. 
ZŠ Ohrazenice – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa  Kč 579,0 tis. 
ZŠ Ohrazenice – Odborné učebny – realizace – ITI – I. etapa – ostatní náklady       Kč 166,5 tis. 
Finanční prostředky na dokončení realizace části odborných učeben ZŠ realizovaných v roce 
2018 v I. etapě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jednalo se o 
dokončení dodávky učebních pomůcek na ZŠ Studánka; dokončení dodávky učebních 
pomůcek a doplatek technického a autorského dozoru na ZŠ Družstevní; dokončení dodávky 
učebních pomůcek a doplatek technického a autorského dozoru na ZŠ Staňkova; dokončení 
dodávky učebních pomůcek, dodávka 9 ks stolů a doplatek technického a autorského dozoru 
na ZŠ Ohrazenice. Celkem bylo v rámci I. etapy realizováno a dokončeno 8 ZŠ – tj. ZŠ Spořilov, 
ZŠ Br. Veverkových, ZŠ Závodu Míru, ZŠ Staňkova, ZŠ Eliáše, ZŠ Studánka, ZŠ Ohrazenice, ZŠ 
Družstevní. Realizace dokončena. 

ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – ITI – PD – II. etapa  Kč 447,4 tis. 
ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – ITI – PD – II. etapa  Kč 447,4 tis. 
ZŠ Waldorfská – Odborné učebny – ITI – PD – II. etapa  Kč 251,6 tis. 
Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace do stupně k provedení 
stavby pro 6 ZŠ zařazených do II. etapy realizace odborných učeben v rámci ITI. 3 ZŠ 
Prodloužená, Štefánikova a Waldorfská nebyly pro rok 2020 z finančních důvodů doporučeny 
k realizaci. Zadávací řízení veřejné zakázky bylo vypsáno pro 3 ZŠ Benešovo, J. Ressla a E. 
Košťála pro realizaci v roce 2019–2020.  

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – ITI – PD – II. etapa                Kč 418,9 tis. 
ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace – ITI – II. etapa – vlastní zdroje       Kč 10 089,2 tis. 
ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace – ITI – II. etapa – ostatní náklady  Kč 120,6 tis. 

ZŠ Benešovo n. – Odborné učebny – ITI – PD – II. etapa                Kč 741,7 tis. 
ZŠ Benešovo n. – Odborné učebny – realizace – ITI – II. etapa – vlastní zdroje    Kč 1 569,4 tis. 
ZŠ Benešovo n. – Odborné učebny – realizace – ITI – II. etapa – ostatní náklady  Kč 137,1 tis. 

ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – ITI – PD – II. etapa   Kč 741,3 tis. 
ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – realizace – ITI – II. etapa – vlastní zdroje         Kč 2 461,3 tis. 
ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – realizace – ITI – II. etapa – ostatní náklady  Kč 141,4 tis. 

Finanční prostředky na zahájení realizace ve II. etapě pro ZŠ E. Košťála, ZŠ Benešovo nám. a ZŠ 
J. Ressla. Jedná se o rekonstrukci a vybavení odborných učeben matematiky, fyziky, chemie, 
přírodopisu, dílen a výpočetní techniky, zřízení vnitřní konektivity, která v odpovídající kvalitě 
a rozsahu zajistí efektivní využívání interaktivních učebních pomůcek. Součástí projektu je 
řešení bezbariérovosti u jednotlivých škol. V roce 2019 byla zahájena realizace dle uzavřených 
dílčích smluv o dílo (stavební práce a strukturovaná kabeláž), následně bude zajišťována 
realizace a dodávka uzavřených smluv o dílo na konektivitu, mobiliář, učební pomůcky a sw a 
hw vybavení. Souvisejícími náklady projektu je výkon technického a autorského dozoru a 
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koordinátor BOZP a přípravné práce. Na realizaci je podána žádost o dotaci v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončení realizace projektů 03-04/2020. 

Náhrdelník na Chrudimce – předfinancování dotace    Kč 2 917,1 tis. 
Náhrdelník na Chrudimce – vlastní zdroje        Kč 10 700,0 tis. 
Náhrdelník na Chrudimce – ostatní náklady   Kč 262,3 tis. 
Finanční prostředky na realizaci dotačního projektu se spolufinancováním z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Jednalo se o vybudování stezky pro pěší a cyklisty včetně 
veřejného osvětlení podél břehů Chrudimky od lávky u Ideonu po lávku na Vinici. V roce 2020 
bude dořešeno majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (zřízení věcných 
břemen, nájemné) – SŽDC, Povodí Labe. Žádost o proplacení dotace v předpokládané výši 4,8 
mil. bude podána na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace ve II. čtvrtletí 2020. 
Realizace dokončena.  

Studánecký les – III. etapa – lesní stezky – ostatní náklady                    Kč 18,4 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace pro realizaci akce. Realizace 
projektu proběhne v roce 2020 se spolufinancováním z dotace v rámci Programu rozvoje 
venkova 2014-2020. Jedná se o provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší H3 a H5 v 
celkové délce 1,6 m a výstavby propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v 
Pardubicích. Dotčené území lesa je v severní části ohraničeno stávající lesní cestou Spojilská a 
konec úpravy je u stávající hájovny. 

Studánecký les – V. etapa – vodní režim – ostatní náklady                 Kč 243,2 tis. 
Finanční prostředky na revizi a aktualizaci projektové dokumentace a doplnění 
hydrogeologického průzkumu dle aktuálních podmínek Operačního programu Životní 
prostředí. Jedná se o úpravu přírodních vodních ploch ve Studáneckém lese. Projekt je 
v souladu se státní koncepcí zadržování vody v krajině a přispěje k optimalizaci vodního režimu 
v dané lokalitě.  

RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – dotace     Kč 0,0 tis. 
RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – vlastní zdroje – transfer z MO II   Kč 0,0 tis. 
RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – VZ – předfinancování transferu       Kč 2 480,5 tis. 
RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – ostatní náklady    Kč 48,9 tis. 
Finanční prostředky čerpány na zahájení realizace stavebních prací se spolufinancováním 
z rozpočtu městského obvodu II, na Věstník veřejných zakázek a technický dozor investora. 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace pro vozidla, chodníků a spojovacích chodníků ve 
vnitrobloku ul. Ležáků a Partyzánů, přístupném z ul. Lidická, včetně přeložky veřejného 
osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích stání, přístřešků 
pro kontejnery a zřízení prvků pro zklidnění dopravy. Dokončení realizace v roce 2020. 

RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – dotace  Kč 0,0 tis. 
RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – vlastní zdroje – transfer z MO II  Kč 0,0 tis. 
RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – ostatní náklady    Kč 0,5 tis. 
Finanční prostředky na zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci (Věstník veřejných 
zakázek). Realizace v roce 2020 se spolufinancováním ze Státního fondu rozvoje bydlení, 
Program regenerace panelových sídlišť pro rok 2020. Předmětem projektu je regenerace 
veřejných prostranství sídliště ZM. Na západě je území ohraničeno ul. Kpt. Bartoše, na severu 
tokem Labe, na jižní straně areálem bývalého lihovaru Hobé a otevřeným areálem 
autobusového nádraží, na východní straně tvoří hranice areál Pardubického pivovaru. Jako 
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nová stavba budou řešeny chodníky, stezka pro pěší a cyklisty, přístřešek TKO a dětské hřiště. 
Jako změna stavby rozšířením/přístavbou bude řešena úprava komunikací a parkovišť, 
cyklostezek a chodníků. Budou vytvořena místa setkávání obyvatel – hnízda laviček a dětská 
hřiště. Dokončení realizace v roce 2020. 

CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – dotace    Kč 0,0 tis. 
CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – vlastní zdroje  Kč 0,0 tis. 
CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – ostatní náklady    Kč 1,3 tis. 
Finanční prostředky na zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci (Věstník veřejných 
zakázek). Realizace v roce 2020 se spolufinancováním z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Předmětem projektu je realizace cyklostezky ze zámkové dlažby 
v úseku U Josefa – tělocvična Univerzity Pardubice a v úseku U zdymadla včetně navazujících 
chodníků, odvodnění a nového veřejného osvětlení. Dokončení realizace v roce 2020. 

Revitalizace Matičního jezera – dotace   Kč 10 611,2 tis. 
Revitalizace Matičního jezera – vlastní zdroje    Kč 1 582,9 tis. 
Revitalizace Matičního jezera – ostatní náklady  Kč 576,6 tis. 
Finanční prostředky na realizaci dotačního projektu se spolufinancováním z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020 na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
V roce 2019 byla proplacena dílčí část dotace ve výši 10,6 mil. Kč. Projekt řeší realizaci 
odstranění letitých zemních nánosů, obnovu biologických vlastností jezera a stabilizaci erozí 
poškozených břehů jezera. Revitalizace probíhá tzv. „mokrou cestou“, kdy se sedimenty těží 
plovoucím sacím bagrem a přímo v místě realizace pomocí odvodňovacích vaků se zapracují 
do opravovaného břehového opevnění. Nově formovaná břehová hrana na návodní straně 
vaků bude opevněna kombinací přírodních prvků. Jižní část jezera bude koncipována jako 
litorální pásmo tzn. morfologie dna a břehů zde bude upravena tak, aby se pozvolně měnila 
hloubka vody a aby nedocházelo ke střídání mělčin a tůněk. Tak se vytvoří vhodné podmínky 
pro ryby a obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo. Dokončení realizace v roce 2020. 

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního 
architekta činil Kč 12 080,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 14 737,4 tis. Skutečné výdaje byly 
čerpány v celkové výši 1 858 856,82 Kč, což představuje 12,6 % upraveného rozpočtu.  

Průzkumné a projektové práce                    Kč 917,7 tis.  
Náklady vynaložené na zpracování studie „Rozvoj rekreační plavby – Pardubice“ Kč 108,3 tis., 
za zpracování „Hodnotící zprávy 2018“, sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro 
monitoring cyklistické dopravy, údržba a výměna baterií systému Kč 59,1 tis., na vyhotovení 
úplného znění ÚPM Pardubice po vydání XVIIb-1 změny Kč 12,7 tis., na prověření možnosti 
umístění nového objektu DPS ve Štrossově ul. Kč 12,1 tis., na zpracování architektonické 
studie „Sídliště Pardubice – Sever, revitalizace veřejného prostranství“ Kč 155,0 tis., na 
přihlášení projektu MUVD v Pardubicích do Stavby roku PK 2019, tisk portfolia a 
prezentačního panelu Kč 2,4 tis., k přípravě podkladů projektu Bubeníkovy sady 2. etapa 
Kč 2,0 tis., za zpracování 2. etapy XX. změn ÚP Pardubic Kč 98,7 tis., na zpracování 
architektonického návrhu ZUŠ Pardubice Kč 100,0 tis., na zpracování studie dopravy 
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„Parkovací dům Mezi Mosty“ 102,9 tis., za zpracování návrhu zkapacitnění stávajícího 
parkoviště Arnošta z Pardubic Kč 105,2 tis., na doměření a zpracování podkladů „Lávka přes 
Labe“ 59,3 tis., na zpracování studie revitalizace Nemošického lesa Kč 100,0 tis. 

Dopravní studie – lokalita Svítkov ul. Žižkova – U Bylanky     Kč 78,7 tis. 
Finanční prostředky vynaložené na zpracování dopravní studie v lokalitě Svítkov. 

ÚS – krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice – dotace          Kč 737,4 tis. 
ÚS – krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice – vlastní zdroje  Kč 125,1 tis. 
Finanční prostředky na zpracování Územní studie krajinné a sídlení zeleně pro ORP Pardubice. 

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka 
činil Kč 297 040,8 tis., upravený rozpočet činil Kč 323 410,1 tis. Skutečné výdaje byly čerpány 
v celkové výši 302 968 002,55 Kč, což představuje 93,7 % upraveného rozpočtu.  

Platy zaměstnanců MmP včetně OON             Kč 156 715,2 tis. 
Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze 
kterých jsou placeny „Dohody o pracovní činnosti“, „Dohody o provedení práce“.  

Platy – Komunitní plánování         Kč 101,1 tis. 
Finanční prostředky na mzdové náklady vedoucích pracovních skupin komunitního plánování. 
Jedná se o dotační projekt MPSV ČR, který byl ukončen v roce 2015. Doba udržitelnosti 
projektu je 5 let. 

Platy – Komunitní klub v ul. Češkova       Kč 641,4 tis. 
Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníků komunitního klubu na 
ubytovně Češkova. 

Platy – projektové týmy DPP                                                     Kč 178,1 tis. 
Finanční prostředky vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení 
práce spojených s přípravou a realizací strategických či dotačních projektů města. 

Platy – projektový manažer CPD   Kč 92,3 tis. 
Finanční prostředky na mzdové náklady manažera Centrálních polytechnických dílen. 

Náhrada mzdy za dny pracovní neschopnosti       Kč 841,9 tis. 
Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. 
Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 1. (dříve od 4.) 
pracovního dne do 14. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti za pracovní dny ve 
výši 60 % průměrného výdělku. 

Členové zastupitelstva – odměny    Kč 6 457,1 tis. 
Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. 

Odměny a dary za práci v komisích a výborech    Kč 1 030,5 tis. 
Finanční prostředky na výplatu odměn a darů členům komisí nebo výborů. 
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Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů            Kč 54 997,8 tis. 
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
Kč 40 226,3 tis., povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 14 755,4 tis. a 
refundace pojistného ve výši Kč 16,1 tis. 

Sčítání lidu 2021 – obec – dotace          Kč 45,3 tis. 
Finanční prostředky na platy zaměstnanců a odměn vyplacených v souvislosti s došetřováním 
TEA (technickoekonomických atributů) stavebních objektů v rámci územní přípravy SLDB 
2021. 

Sčítání lidu 2021 – krajské město – dotace         Kč 33,4 tis. 
Finanční prostředky na platy zaměstnanců a odměn vyplacených v souvislosti s došetřováním 
TEA (technickoekonomických atributů) stavebních objektů v rámci územní přípravy SLDB 
2021. 

Volby do Evropského parlamentu – dotace MF           Kč 5,9 tis. 
Statutární město Pardubice obdrželo na základě rozhodnutí o přidělení dotace účelovou 
neinvestiční dotace na náklady spojené s konáním veleb do Evropského parlamentu. Finanční 
prostředky ve výši Kč 5,9 tis. jsou náklady MmP na nákup materiálu a občerstvení, ostatní 
dotační finanční prostředky byly přeposlány do rozpočtů jednotlivých městských obvodů 
v jejichž kompetenci je zajištění voleb na městských obvodech.  

DOTACE A DOTAČNÍ PROJEKTY – MZDOVÉ NÁKLADY 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče         Kč 316,6 tis. 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích byl statutárnímu 
městu Pardubice v souladu s §47d odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí přiznán státní příspěvek na výkon pěstounské péče vázaný na uzavřené Dohody o výkonu 
pěstounské péče. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu mzdových nákladů souvisejících 
se zabezpečením činností vykonaných v oblasti pěstounské péče. 

Sociálně – právní ochrana dětí                            Kč 13 336,9 tis. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu 
Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany 
dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Finanční prostředky jsou 
určené na úhradu mzdových nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně právní ochrany dětí. 

Výkon sociální práce                                           Kč 3 690,2 tis. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu 
Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy 
sociálně-právní ochrany dětí. Finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů souvisejících 
se zabezpečením činností vykonaných v oblasti sociální práce. 

MAS Dukla sportovní                              Kč 10,0 tis. 
Finanční prostředky na dohody o provedení práce pro odborné garanty projektu Dukla 
sportovní.   

URBACT – Tech Revolution – dotace           Kč 50,0 tis. 
URBACT – Tech Revolution – vlastní zdroje (předfinancování dotace)  Kč 139,9 tis. 
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Finanční prostředky na mzdové náklady spojené s realizací projektu Tech Revolution v rámci 
Operačního programu URBACT III zaměřeného na podporu podnikatelských inkubátorů a 
start-upů, v němž je město Pardubice zapojeno zejména z důvodu získání dobré praxe při 
startu P-PINK. Projekt je hrazen z 85 % z dotačních prostředků EU, spoluúčast 15 % z vlastních 
zdrojů města. 

Podpora integrace cizinců na lokální úrovni – dotace    Kč 19,8 tis. 
Podpora integrace cizinců na lokální úrovni – vlastní zdroje     Kč 2,2 tis. 
Finanční prostředky na dohody o provedení práce uzavřené v souvislosti s projektem. 

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace                                 Kč 2 900,0 tis. 
ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – předfinancování dotace       Kč 755,1 tis. 
Finanční prostředky na financování mzdových nákladů a ostatních výdajů v souvislosti 
s řízením strategie Integrované územní investice Hradecko-Pardubické aglomerace 
Operačního programu Technická pomoc. Z dotace je financováno 100 % způsobilých nákladů, 
nicméně ŽOP jsou předkládány a propláceny cca v půlročních intervalech tzn, že způsobilé 
náklady jsou předfinancovány z vlastních zdrojů města. 

ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – dotace            Kč 3 172,1 tis. 
ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – předfinancování       Kč 182,9 tis. 
Finanční prostředky na financování mzdových nákladů a ostatních výdajů v souvislosti 
s činností zprostředkujícího subjektu Integrované územní investice Hradecko-Pardubické 
aglomerace Operačního programu Technická pomoc. Z dotace je financováno 100 % 
způsobilých nákladů, nicméně ŽOP jsou předkládány a propláceny cca v půlročních intervalech 
tzn, že způsobilé náklady jsou předfinancovány z vlastních zdrojů města. 

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – dotace                  Kč 29,7 tis. 
Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – předfinancování Kč 1 479,9 tis. 
Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje          Kč 79,4 tis. 
Finanční prostředky na realizační tým projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204, který se podílí na ověření nastavení 
principů sociálního bydlení v Pardubicích a vychází z přijaté Koncepce dostupného bydlení 
2016. V rámci mzdových nákladů jsou hrazeny v plné výši 2 x mzdové náklady sociálních 
pracovníků a 1 x mzdové náklady garanta lokální koncepce, dohody za expertní a oponentskou 
činnost a případné odměny.  Dále jsou z projektu hrazeny zahraniční a tuzemské služební 
cesty a vzdělávání členů realizačního týmu. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace                Kč 2 152,5 tis. 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje     Kč 113,3 tis. 
Finanční prostředky na mzdové náklady realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II v ORP Pardubice (dále jen MAP), jenž se podílel na tvorbě uceleného 
strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za celé ORP Pardubice. Realizací 
projektu vznikl za aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP 
ORP Pardubice, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a 
žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání vč. 
zájmového a neformálního. Dle dotačních pravidel nebylo možné tvořit strategii pouze pro 
město Pardubice, ale byl vyžadován územní dopad pro celé ORP Pardubice. Realizátorem 
projektu bylo tedy Statutární město Pardubice. Projekt je realizován a financován z 
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Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a výše dotace činí 95 % vynaložených nákladů. 

Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice – dotace    Kč 450 tis. 
Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice – dotace Pk – předfinancování       Kč 300 tis. 
Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice – transfer MO VIII – předfinancování       Kč 0,6 tis. 
Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice – transfer MO VIII   Kč 349,3 tis. 
V rámci dotačního programu MV ČR na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro 
rok 2019 byl zakoupen dopravní automobil s přívěsem pro JSDH MO VIII Hostovice. Automobil 
byl financován částečně z dotace MV ČR ve výši Kč 450,0 tis., dále z dotace Pardubického kraje 
ve výši Kč 300,0 tis., zbylá část finančních prostředků byla hrazena transferem z MO VIII. 

Hasičské auto JSDH MO I Střed – dotace   Kč 450 tis. 
Hasičské auto JSDH MO I Střed– dotace Pk – předfinancování       Kč 300 tis. 
Hasičské auto JSDH MO I Střed – transfer MO VIII – předfinancování       Kč 0,6 tis. 
Hasičské auto JSDH MO I Střed – transfer MO VIII   Kč 281,1 tis. 
V rámci dotačního programu MV ČR na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro 
rok 2019 byl zakoupen dopravní automobil s přívěsem pro JSDH MO I Střed. Automobil byl 
financován částečně z dotace MV ČR ve výši Kč 450,0 tis., dále z dotace Pardubického kraje ve 
výši Kč 300,0 tis., zbylá část finančních prostředků byla hrazena transferem z MO I. 

Hasičské auto JSDH MO VII Rosice – dotace    Kč 450 tis. 
Hasičské auto JSDH MO VII Rosice – dotace Pk – předfinancování       Kč 300 tis. 
Hasičské auto JSDH MO VII Rosice – transfer MO VII – předfinancování       Kč 0,6 tis. 
Hasičské auto JSDH MO VII Rosice – transfer MO VII  Kč 263,6 tis. 
V rámci dotačního programu MV ČR na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro 
rok 2019 byl zakoupen dopravní automobil s přívěsem pro JSDH MO VII Rosice. Automobil byl 
financován částečně z dotace MV ČR ve výši Kč 450,0 tis., dále z dotace Pardubického kraje ve 
výši Kč 300,0 tis., zbylá část finančních prostředků byla hrazena transferem z MO VII. 

Implementace systémů řízení kvality         Kč 66,5 tis. 
Na základě požadavku vedení města Pardubic jsou zaváděny metody řízení kvality a další prvky 
řízení pro modernizaci úřadu. V částce jsou zahrnuty náklady na členství v benchmarkingové 
iniciativě, dále poradenství, vzdělávání apod. 

Náklady soudních řízení, právní konzultace                    Kč 903,4 tis. 
Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako 
účastník řízení MmP, na případné náhrady nákladů vzniklých ze soudních sporů a na právní 
poradenství externích právních kanceláří.  

Školení a vzdělávání    Kč 1 982,4 tis. 
Finanční prostředky na školení a další vzdělávání zaměstnanců MmP. 

Stavební investice na budovách MmP – budova 17. listopadu 303                Kč 118,6 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce fasády 
objektu, zateplení půdy, rekonstrukce zpevněných ploch, výměna vjezdové brány“ u objektu 
17. listopadu 303. Zpracovaná projektová dokumentace bude sloužit k postupným opravám a
rekonstrukci celé budovy. 
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Stavební investice na budovách MmP – budova Gorkého 489                Kč 625,9 tis. 
Finanční prostředky na financování akce „Stavební úpravy domu č. p. 489, ul. Gorkého, 
Pardubice“. Stavební úpravy se týkaly výměny 3 ks výplní otvorů v přízemí objektu 
Živnostenského úřadu směrem do ulice Gorkého, součástí díla byla výměna koberce a PVC ve 
stavbou dotčených kancelářích. Dále byl upraven stávající přístřešek tak, aby znemožňoval 
vstup nepovolaným osobám, tzn.  že je uzamykatelný a je využíván částečně pro stanoviště 
nádob na odpady a částečně jako tzv.  kolostav pro zaměstnance ŽÚ.  

Budova Pn1 – oprava havarijního stavu střechy               Kč 7 073,3 tis. 
Finanční prostředky byly využity na opravu havarijního stavu střechy a fasády na budově 
Pernštýnské nám. 1, konkrétně se jednalo o opravu popraskaných a uvolněných ozdob na 
okrasných atikách.  

Budova Pn1 – repase oken                  Kč 1 219,1 tis. 
Finanční prostředky byly použity na postupné dokončení repase oken budovy radnice 
Pernštýnské nám. 1. Jedná se o cca 100 oken na vnějším plášti budovy radnice, jejichž oprava 
nebyla součástí projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. V rámci rekonstrukce 
budovy radnice proběhla výměna oken směrem do Pernštýnského náměstí a do dvora 
budovy. Všechna ostatní okna, tj. okna směrem do Wernerova nábřeží a na přilehlé dvorky, 
nebyla součástí projektu. Vzhledem k převážně havarijnímu stavu těchto oken bylo třeba 
provést postupnou opravu a výměnu těchto oken. Na akci byla uzavřena smlouva s firmou 
CORECT & CORECT společnost s ručením omezeným s termínem plnění 19.8.2019 – 4.9.2020. 

Strojní investice                    Kč 2 789,2 tis. 
Finanční prostředky byly čerpány na nákup nových varhan do obřadní síně v hodnotě Kč 230,0 
tis., dále byl zakoupen nábytek v hodnotě Kč 816,0 tis. (jednalo se o nábytek, jehož hodnota 
přesáhla Kč 40 tis./ks), dvě skříňky na elektronické klíče v hodnotě Kč 98,7 tis., došlo k výměně 
klimatizačních jednotek v II. a III. NP budovy Pernštýnské nám. 1 v hodnotě Kč 753,5 tis. a 
z důvodu havárie bylo nutno vyměnit klimatizační jednotky v serverovně budovy Štrossova 44 
v celkové hodnotě Kč 324,8 tis. V rámci obnovy vozového parku byla zakoupena 2 referentská 
vozidla Škoda Fabia v celkové hodnotě Kč 566,2 tis. 

Provoz MmP                               Kč 30 919,4 tis. 
Výdaje na provoz MmP zahrnují: náklady na energie – Kč 5 857,0 tis., drobný hmotný majetek 
– Kč 4 800,1 tis., ostatní služby – Kč 3 492,3 tis., náklady na stravné – Kč 3 483,9 tis., nájemné
– Kč 2 843,4 tis., opravy a udržování – Kč 2 713,0 tis., spotřební materiál – Kč 2 084,1 tis.,
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené – Kč 972,7 tis.,  povinné 
pojistné na úrazové pojištění – Kč 910,3 tis., cestovné – Kč 839,6 tis., konzultační a poradenské 
služby – Kč 755,0 tis., postálie – Kč 700,0 tis., PHM – Kč 438,8 tis., knihy a tisk – Kč 258,0 tis., 
závěsy a záclony – Kč 245,7 tis., služby telekomunikací – Kč 158,1 tis., podlimitní technické 
zhodnocení (např. drobné stavení úpravy do 40,0 tis. Kč, rozšíření EZS apod.) – Kč 156,6 tis., 
barelová voda – Kč 78,3 tis., náklady na služby pošt – Kč 58,4 tis., ochranné pomůcky – Kč 34,0 
tis., služby peněžních ústavů – Kč 22,5 tis., kurzové rozdíly – Kč 8,8 tis., léky a zdravotnický 
materiál – Kč 5,4 tis., tiskopisy na opiáty – Kč 2,0 tis., ostatní nákupy – Kč 1,4 tis. 

Rekonstrukce budovy radnice                  Kč 1 446,0 tis. 
Finanční prostředky na výdaje související s rekonstrukcí budovy radnice Pernštýnské nám. 1, 
které nebyly součástí projektu rekonstrukce (dodávka a montáž osvětlení, výmalba, úpravy 
elektroinstalace apod.). 
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Nákup cenin a kolků    Kč 27,6 tis. 
Finanční prostředky na platby daní a poplatků a nákup dálničních známek. 

Provozní náklady budovy na náměstí Republiky  Kč 3 080,7 tis. 
Finanční prostředky na platby za energie ve výši Kč 953,8 tis. a služby ve výši Kč 2 126,9 tis. 

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního 
prostředí činil Kč 86 998,1 tis., upravený rozpočet činil Kč 87 966,4 Skutečné výdaje byly 
čerpány v celkové výši 85 031 458,85 Kč., což představuje 96,6 % upraveného rozpočtu.  

Údržba veřejné zeleně            Kč 90,9 tis. 
Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň bylo celkem vyčerpáno Kč 90,9 tis. Z toho za 
sečení trávy včetně sběru, odvozu a likvidace zelené hmoty ukládáním na kompostárnu 
v Dražkovicích podél lesa v ul. V Zahrádkách a Lesní a podél cyklostezky do Popkovic bylo 
čerpáno Kč 24,6 tis. Dále bylo vynaloženo 57,9 tis. Kč za novou výsadbu v ul. Gagarinova a 
doplnění stromořadí kolem cyklostezky Popkovic. V červenci a srpnu byla provedena zálivka 
zeleně za Kč 8,4 tis. 

Městské lesy Pardubice                                                                                                     Kč 2 771,6 tis. 
Náklady na činnost v městských lesích činily celkem Kč 2 771,6 tis, konkrétně se jedná o 
pěstební a těžební činnost tzn. těžba dřeva, výchova lesních porostů, zalesňování, vyžínání, 
asanace kůrovcového dříví, štěpkování klestu, vyklízení a přibližování dřeva atd. Celková tržba 
za prodej dřevní hmoty z městských lesů činila Kč 1 408,5 tis. Rozdíl v nákladech a výnosech je 
z důvodu celkové situace v lesích na území České republiky a s tím souvisejícím poklesem cen 
sortimentu a poptávky. Práce odborného lesního hospodáře ve výši Kč 48,0 tis. Byly využity 
finanční dotace z rozpočtu MZe v celkové výši Kč 292,3 tis. Z toho bylo Kč 282,1 tis na obnovu, 
výsadbu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku a příspěvek ve výši Kč 10,2 tis. na asanaci 
jehličnatého dříví insekticidním postřikem. 

Lesopark Dukla – následná údržba         Kč 150,1 tis. 
Finanční prostředky na zajištění následné údržby – sekání trávy a podrostu, údržbu mobiliáře a 
cest, zálivka apod., po dokončení realizace projektu revitalizace Lesoparku Dukla.  

Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.       Kč 338,8 tis. 
Finanční prostředky na umístění, osázení a následnou péči o 20 ks osázených kontejnerů na 
třídě Míru a 7 ks na Masarykově náměstí.  

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP    Kč 80,9 tis. 
Finanční prostředky na opravu přístřešků kontejnerových stanovišť na území města Pardubic. 

Ekologická výchova a osvěta            Kč 90,0 tis. 
Finanční prostředky na ekologickou výchovu – ekovýchovné programy v oblasti odpadového 
hospodářství pro děti MŠ a ZŠ. Dále na zajištění a organizaci svozu PET lahví ze ZŠ a MŠ ve 
školním roce 2018/2019. 

Deratizace veřejného prostranství   Kč 47,9 tis. 
Finanční prostředky na provedení celoplošné deratizace veřejných prostranství ve městě. 
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Omezení populace holubů    Kč 120,5 tis. 
Finanční prostředky na tlumení populace zdivočelých městských holubů. 

Veterinární činnost                    Kč 1 063,1 tis. 
Na veterinární činnost bylo vyplaceno celkem Kč 1 063,1 tis.  Z toho Kč 932,6 tis. bylo 
vynaloženo na provoz psího útulku. Jedná se o zabezpečení odchycených toulavých psů – 
ustájení, karanténa, strava, léky a veterinární ošetření. Částka Kč 121,0 tis. byla vyplacena na 
asanační činnost, tj. na sběr kadaverů na území města. Dále byl uhrazen znalecký posudek ve 
výši Kč 9,5 tis. na posouzení komerčního chovu psů v rámci správního řízení. 

Odkup vodohospodářské infrastruktury            Kč 2,4 tis. 
Finanční prostředky na odkup vodních děl od jiných investorů – odkup vodovodu a kanalizace 
v Doubravicích od fy. STAKO, s.r.o. 

Provoz dokončených vodohospodářských děl       Kč 361,0 tis. 
Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čívice u 
Panasonicu (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy), na technicko-
bezpečnostní dohled povodňových hrází ve výši Kč 197,0 tis., na technickobezpečnostní 
dohled protipovodňových hrází ve výši Kč 71,6 tis. a za údržbu a sekání protipovodňových 
hrází ve výši Kč 92,4 tis.  

Mobilní protipovodňové hrazení – provoz          Kč 36,0 tis. 
Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností 
na katastrálním území města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a 
stacionárním protipovodňovým zařízením. 

Měření ukazatelů znečištění životního prostředí           Kč 61,5 tis. 
Finanční prostředky na úhradu za měření hluku v ulici Jungmannova Pardubice. 

Provoz imisních monitorovacích stanic  Kč 119,4 tis. 
Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace  Kč 100,0 tis. 
Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace MO V  Kč -50,0 tis. 
Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz imisní monitorovací stanice ve výši Kč 119,4 
tis. a z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 100,0 tis., na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace na podporu provozování stanic automatického imisního monitoringu. Finanční 
prostředky ve výši Kč 50,0 tis. byly přeposlány do rozpočtu MO V – Dukla. Celkové náklady na 
provoz monitorovací stanice na území MO VII – Rosice n/L činily Kč 169,4 tis. 

Hospodaření v lesích – dotace Pk    Kč 126,0 tis. 
Finanční prostředky z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na výstavbu oplocenek. 

Činnost odborného lesního hospodáře – dotace                                                           Kč -186,3 tis. 
Na základě §37, odst. 7 lesního zákona č. 189/1995 Sb. Ministerstvo zemědělství poskytuje 
finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. 
Prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností jsou propláceny náklady na činnost 
odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha – LS Nasavrky, LS Choceň a 
Lesní družstvo Vysoké Chvojno. Výdaje jsou kryty dotací z MZe ČR a dle vyhlášky č. 323/2002 
Sb., rozpočtové skladby nejsou rozpočtovány. Jsou přijímány mínusem na položku 5811 a 
poukázány odborným lesním hospodářům z této položky plusem.   
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Svoz komunálních odpadů                          Kč 41 449,7 tis. 
Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města 
prostřednictvím SmP a.s. 

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO  Kč 1 761,6 tis. 
Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO na území města. 

Separovaný sběr                  Kč 16 792,0 tis. 
Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Celkem bylo od 
občanů sebráno 1 162t skla, 1 171t plastů, 1 298t papíru, 142t kovu a 25t nápojových kartónů. 

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů                 Kč 1 625,2 tis. 
Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze 
separačních dvorů. 

Provoz separačních dvorů                Kč 13 120,7 tis. 
Finanční prostředky na provoz separačních dvorů na území města Pardubic. Separační dvory 
jsou umístěny v Dražkovicích (areál překladiště odpadu), Nemošicích (ul. Ostřešanská), 
Pardubičkách (ul. Průmyslová), Rosicích nad Labem (ul. J. K. Tyla), Ohrazenicích (ul. 
Pohránovská), Svítkově (za areálem Plynostavu), Polabinách (ul. Lonkova), na Hůrkách (v 
areálu SmP a.s.) a v ul. Na Staré Poště. 

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek       Kč 76,3 tis. 
Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích a sběr rozptýleného 
odpadu v lese podél komunikací.  

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu               Kč 3 627,9 tis. 
Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu 
od občanů (BRKO). Na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu bylo v roce 2019 
vynaloženo celkem Kč 4 011,2 tis. Z toho na nákup 200 ks nových nádob Kč 249,3 tis. Náklady 
na celoroční svoz bioodpadu činily Kč 3 761,9 tis. 

Údržba rekultivované skládky komunálního odpadu Dražkovice      Kč 124,1 tis. 
Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky 
komunálního odpadu v Dražkovicích. Monitorování podzemních vod a jejich asanační čerpání 
ve výši Kč 56,4 tis. a sekání plochy skládky ve výši Kč 67,8 tis.  

PROGRAM PODPORY 

Program podpory ekologické výchovy a osvěty      Kč 746,8 tis. 
Z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty bylo celkem podpořeno 31 projektů, 
předložených 19 subjekty.  

- Ekocentrum Paleta – finanční příspěvek na provoz ve výši Kč 300,0 tis. 
- Ekocentrum Pasíčka – finanční příspěvek na provoz ve výši Kč 35,0 tis.  
- Okresní myslivecký spolek – finanční příspěvek na činnost Mysliveckého spolku 

Pardubice, zejména pak na údržbu lesní cesty k OMS a pořádání okresní myslivecké 
výstavy ve výši Kč 49,0 tis.  
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Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činil 
Kč 1 000,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 500,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové 
výši 85 583,0 Kč.  

Činnost stavebního úřadu            Kč 85,6 tis. 
Finanční prostředky na poradenské, konzultační a právní služby při posuzování staveb a 
pořízení znaleckých posudků v souvislosti s vyvlastňovacími řízeními. 

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy 
činil Kč 323 249,3 tis., upravený rozpočet činil Kč 352 198,2 tis. Skutečné výdaje byly čerpány 
v celkové výši 333 433 276,11 Kč, což představuje 94,67 % upraveného rozpočtu.  

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost           Kč 180 278,9 tis. 
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz 
veřejné hromadné dopravy v Pardubicích na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících uzavřené ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., nařízení Evropského parlamentu a 
usnesení Rady města Pardubic č. 1370/2007 mezi statutárním městem Pardubice a Dopravním 
podnikem města Pardubic, a.s. uzavřené dne 29. 12.2015 na roky 2016-2025. Příloha č. 5 
Smlouvy definuje pravidla pro výpočet a změnu kompenzace za objednaný rozsah jak 
autobusové, tak drážní (trolejbusové) veřejné dopravy na území města Pardubic. 

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – služba SPID handicap      Kč 600,0 tis. 
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz 
speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob. 

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – provoz OML Arnošt            Kč 400,0 tis. 
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz 
lodi Arnošt z Pardubic na základě schváleného usnesení Z/463/2011 ze dne 12. 10.2011. 

Finanční kompenzace DPMP, a.s. (+70)                       Kč 3 404,3 tis. 
Finanční prostředky na kompenzaci ztráty na tržbách DPmP a.s. v souvislosti se realizací 
záměru bezúplatné přepravy cestujících starších 70 let v městské hromadné dopravě 
v Pardubicích s účinností od 1. 9.2019 na základě schváleného usnesení Z/648/2019 ze dne 
20. 6.2019.

DPMP, a.s. odměna za provoz placeného stání                Kč 6 599,9 tis. 
Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřených 
mandátních smluv mezi MmP a DPmP, a.s. – 25 % z tržeb z parkovacích automatů a 15 % 
z tržeb za parkovné prostřednictvím SMS parking. 
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SmP, a.s – odměna za výkon vlastnických práv       Kč 500,0 tis. 
Finanční prostředky dle sjednané mandátní smlouvy, která SmP a.s. pověřuje výkonem 
vlastnických práv na pozemních komunikacích na celém území města Pardubic. Jde o vedení 
operativní evidence veřejného osvětlení, vydávání vyjádření ke změnám a zásahům do 
vodorovného a svislého dopravního značení, vyjádření k novým stavbám veřejného osvětlení a 
světelnému signalizačnímu zařízení, vyjádření k investičním stavbám z hlediska jejich budoucí 
správy a údržby, vznášet připomínky a námitky ke způsobu realizace dle projektových 
dokumentací s ohledem na budoucí údržbu, životnost, minimalizaci případných poruch a 
provozních nákladů, rozhodovat v součinnosti se strážníky Městské policie Pardubice o 
odstraňování silničních vozidel z pozemních komunikací. 

Opravy parkovacích automatů           Kč 13,5 tis. 
Finanční prostředky přeprogramování parkovacích automatů a na prvotní úhradu 
poškozených parkovacích automatů v případě škodných událostí. Po ukončení šetření Policií 
ČR škoda je vymáhána na pachateli nebo nárokována jako škodní událost na pojišťovnu. 

Služby, projekty znalecké posudky         Kč 423,9 tis. 
Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy 
budoucích investic a oprav, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků:  

• Prodin – studie – lokalita Svítkov        58 080,- Kč 

• Prodin – studie – zimní stadion     93 775,- Kč 

• Prodin – studie – autobusové zastávky a cyklostezky v Pardubicích  99 220,- Kč 

• Michal Koláček – znalecký posudek v k.ú. Svítkov   3 000,- Kč 

• ESP CZ, s.r.o. – silnice III/34028I. Vodárenská – PD       42 350,- Kč 

• ESP CZ, s.r.o. – Jindřišská, Za pasáží – zrušení obytné zóny – PD       59 290,- Kč 
• MDS – Lávka pro pěší Kpt. Bartoše – PD         57 173,- Kč 
• Michal Koláček – znalecký posudek – propojení ul. Poděbradská – Rosice         11 000,- Kč 

Čištění komunikací včetně zimní údržby               Kč 30 305,0 tis. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní 
údržby. Rozsah čištění města je rozšířen o údržbu kanalizačních vpustí, čištění podchodů a 
čištění tř. Míru v jiném režimu.         

Správa a údržba komunikací                             Kč 31 861,4 tis. 
Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou 
drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a 
dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů 
v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací, opravy zálivů zastávek MHD, 
manipulace a skladování dlažebního materiálu, úhrada elektrické energie v podchodech:  

• SmP – manipulace a skladování dlažebního materiálu, dosyp dlažby tř. Míru       712 518,- Kč 

• SmP – obnova značení, údržba, opravy mostů, podchodů, zastávek MHD, podjezdů apod. 25 297 475,-Kč
• Platby za elektrickou energii v podchodech, Terminál A, SSZ, VO, rozvaděč apod.       555 094,- Kč 

• Opravy zálivů MHD    4 660 528,- Kč 

• Opravy místních komunikací    1 594 852,- Kč 

Světelná signalizační zařízení                  Kč 2 349,5 tis. 
Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě 
smlouvy se SmP, a.s.     



Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 72 

Úpravy SSZ nad rámec údržby         Kč 288,4 tis. 
Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění 
stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení 
OPTICOM a investice do nových zařízení:  

• Miloš Jansa – údržba světelné signalizace, kontroly zařízení OPTICOM       153 922,- Kč 

SSZ K7 křižovatky Palackého x Hlaváčova – věcná břemena    Kč 0,6 tis. 
Finanční prostředky na zřízení věcného břemene.  

Provoz a údržba veřejného osvětlení  Kč 37 419,9 tis. 
Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic. 

Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení      Kč 188,8 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikacích 
na území města Pardubic. 

Odtahy motorových vozidel               Kč 8,5 tis. 
Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný, odtah motorového vozidla 
z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění 
komunikací.   

Odborná způsobilost na moto           Kč 53,8 tis. 
Finanční prostředky na náklady spojené s výcvikem žadatelů o řidičské oprávnění na moto dle 
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
Dne 30.09.2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva dopravy č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Ve vyhlášce 
jsou nově stanoveny podmínky pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u 
skupiny AM, A1, A2, a A. Žadatel tak musí dle vyhlášky prokázat dostatečnou připravenost a 
schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle 
spolujezdce. K tomuto účelu budou využívány služby a areál ÚAMK Pardubice, U Trojice.  

Opravy cyklostezek         Kč 446,6 tis. 
Oprava cyklostezky a chodníku v ul. Husova  Kč 2 535,5 tis. 
Oprava cyklostezky mezi ul. Hradecká a Lonkova  Kč 1 371,3 tis. 
Oprava cyklostezky Paramo – Letiště – podél I/2  Kč 2 419,9 tis. 
Oprava cyklostezky Semtín      Kč 946,2 tis. 
Finanční prostředky na opravy cyklostezek. 

Cyklověž – provoz a opravy          Kč 409,0 tis. 
Finanční prostředky na zajištění provozu a oprav cyklověže na Pernerově nám. v prostoru 
Terminálu A. Jedná se o na platby za odběr elektrické energie, za přístup do sítě internet na 
základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (Edera 
Group, a.s.), za provoz na základě příkazní smlouvy o provozování věžové kolárny (DPmP, a.s.), 
za výdej kola bez úložního lístku a drobné opravy.  

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty         Kč 13,8 tis. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů a osvětlování částí místních komunikací v majetku 
města soukromými subjekty (jedná se o průchody, veřejná parkoviště apod.). 

Rekonstrukce zálivu MHD – ul. Palackého – Albert                Kč 1 984,4 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci zálivu MHD v ulici Palackého u obchodního centra Albert. 
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Oprava zálivu MHD – Na Spravedlnosti ul. J. Palacha  Kč 869,3 tis. 
Oprava zálivu MHD – ul. Průmyslová     Kč 1 048,8 tis. 
Finanční prostředky na zajištění opravy zálivů MHD na území města Pardubic. 

Rekonstrukce podchodu M119 – nám. Republiky      Kč 115,0 tis. 
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním zadání pro rekonstrukce podchodu M119 na 
náměstí Republiky. 

CS Doubravice – Hrádek – transfer obci Srch               Kč 3 812,5 tis. 
Finanční prostředky na úhradu spolupodílu města Pardubic na realizaci výstavby cyklistické 
stezky Doubravice – Hrádek. Výstavba cyklistické stezky byla financována z rozpočtu města 
Pardubic, z finančních prostředků obce Srch a z dotačních prostředků SFDI. 

Oprava mostu M705 – Rosice – Svítkov                 Kč 7 070,4 tis. 
Finanční prostředky na opravu mostu M705 z Rosic nad Labem do Svítkova. Jedná se o opravu 
třech mostních závěrů. 

Oprava propustků Free Zone                  Kč 2 092,0 tis. 
Finanční prostředky na provedení oprav osmi propustků v areálu Free Zone podél komunikace 
k Panasonicu. 

Analýza parkování ve vybraných částech města      Kč 335,3 tis. 
Finanční prostředky na zpracování analýzy parkování. Sběr dat bude probíhat na vytipovaných 
komunikacích a bude v časových intervalech proveden monitoring zaparkovaných vozidel 
pomocí sběrného vozidla. 

Oprava parkoviště Galanta    Kč 3 950,7 tis. 
Finanční prostředky na opravu parkoviště u obchodního centra Galanta v ulici Na Drážce. 

Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky          Kč 116,4 tis. 
Finanční prostředky zpracování projektové dokumentace mostu. Jedná se o most, který má 
betonové podpěry se železobetonovými prahy a ocelovou montovanou konstrukci s živičným 
povrchem. 

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská               Kč 3 553,1 tis. 
Finanční prostředky na opravu mostu – nadjezd Kyjevská v souvislosti s mimořádnou událostí 
z června 2019, kdy došlo k uvolnění omítky z hlavy nosníku pilíře nadjezdu Kyjevská. 
Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I/2          Kč 393,1 tis. 
Finanční prostředky na opravu zálivu MHD a nasvícení přechodu pro chodce silnice I/2. 

Anenský podjezd – dopravní řešení – PD           Kč 90,8 tis. 
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro projekt 
rozšíření vozovky v Annenském podjezdu. 

Křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova – PD             Kč 85,0 tis. 
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci 
křižovatky ul. Bartoňova a Blahoutova. 

Cyklostojany – centrální část města      Kč 10,9 tis. 
Finanční prostředky na montáž cyklostojanů v oblasti středu města Pardubic. 
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Oprava cyklostezky od mostu Kpt. Bartoše k I/37   Kč 1 614,8,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu cyklistické stezky. 

Diagnostika mostu M104 Kpt. Bartoše  Kč 418,7 tis. 
Finanční prostředky na diagnostiku mostu v souvislosti s opravami mostu Kpt. Bartoše. 

Oprava lávky mostu Kpt. Bartoše                 Kč 2 674,5,0 tis. 
Finanční prostředky na zajištění pilířů mostu sepnutím konstrukce lávky k železobetonovým 
pilířům mostu v souvislosti s mimořádnou událostí v říjnu 2019. 

Program BESIP              Kč 110,0 tis. 
Finanční prostředky na nákup cen při soutěžích základních a zvláštních škol v rámci programu 
„Bezpečnost silničního provozu (BESIP)“ a na pořízení dopravních značek pro dětská hřiště 
BESIP. 

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a 
strategie činil Kč 182 862,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 223 321,1 tis. Skutečné výdaje 
byly čerpány v celkové výši 123 517 708,05 Kč, což představuje 55,3 % upraveného rozpočtu.  

Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek – dotace               Kč 1 425,0 tis. 
Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek – vlastní zdroje                Kč 134,7 tis. 
Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón. Město Pardubice v něm poskytuje v 
souladu s podmínkami stanovenými MK ČR finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. 
Město je povinno poskytnout vlastníkům kulturních památek příspěvek ve výši minimálně 
10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši maximálně 50 % z 
celkové částky a vlastník se musí podílet minimálně 40 % celkové částky na celkových 
nákladech obnovy. 

 Finanční prostředky byly využity v rámci programu regenerace Městské památkové 
rezervace, kdy město má dle podmínek programu povinnost finančně se podílet na 
realizovaných projektech soukromých vlastníků kulturních památek. V roce 2019 byly 
realizovány 4 projekty:  

1. Městská památková rezervace – VČ Muzeum – Zámek – hradební zeď 800 000,0 Kč 
2. Městská památková rezervace – Dům č.p. 2 440 700,0 Kč 
3. Městská památková rezervace – Dům č.p. 117 246 800,0 Kč 
4. Městská památková rezervace – Dům č.p. 101      72 200,0 Kč 

Správa akciových podílů – externí poradenství                     Kč 14,8 tis. 
Finanční prostředky na právní služby – Vyhodnocení správnosti komunikační 
strategie/přípravy města ve věci akciového podílu Dostihového spolku a.s. a společnosti 
Čiperný Grunt s.r.o., konzultace – seminář „Akciové společnosti – vybrané otázky“ apod. na 
základě Smlouvy č. OVZ/VZMR/2019/008 ze dne 24. 6.2019. 
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Rozvojový fond Pardubice – služby obecného hospodářského zájmu MFA        Kč 14 086,0 tis. 
V kontextu schválení změny stanov RFP a.s. (definice veřejného zájmu při provozování MFA) 
bylo navrženo zajistit část provozního financování MFA formou platby za „Službu obecného 
hospodářského zájmu“, kterou RFP a.s., jako majitel MFA, plánuje pro rok 2019 poskytovat 
nejširšímu okruhu uživatelů MFA díky úpravě ceníkových cen ledu (více hodin pro veřejné 
bruslení dle věkových skupin, více hodin pro krasobruslení, více zájemců o hodinové pronájmy 
z řad hobby hokejistů, úspora dotační prostředků pro oddíly mládeže HC, apod.). Na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00033/19, která byla schválena usnesením Z/222/2019 dne 
24. 1.2019 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 10 000,0 tis. Na základě
Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00033/19 ze dne 18.2.2019, který byl schválen 
usnesením Z/881/2019 dne 24. 10.2019 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 
Kč 3 100,0 tis. a na základě Smlouvy o Narovnání ze dne 17.12.2019 schválené usnesením 
Z/1047/2019 ze dne 12. 12.2019 byla Rozvojovému fondu Pardubice a.s. poskytnuta 
vyrovnávací platba ve výši Kč 986,0 tis. 

EBA a.s. – příplatek mimo základní kapitál                Kč 6 200,0 tis. 
Finanční prostředky na základě Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 
8. 7.2019, schváleno usnesením Z/650/2019 ze dne 20. 6.2019.

Dostihový spolek a.s. – záštita na Velkou pardubickou              Kč 5 000,0 tis. 
Finanční prostředky na základě Dohody o udělení záštity Ministerstva zemědělství ČR na 
pořádání dostihu Velká pardubická Steeplechase 2019 ze dne 3. 10.2019, schváleno 
usnesením Z/852/2019 ze dne 19. 9.2019.   

Dostihový spolek a.s. – Zimní ledový park – příkazní smlouva    Kč 270,0 tis. 
Dostihový spolek a.s. – Zimní ledový park – investiční dotace    Kč 700,0 tis. 
Finanční prostředky ve výši Kč 270,0 tis. na období leden a únor 2019 na zajištění provozu 
Zimního ledového parku na základě Příkazní smlouvy uzavřené s Dostihovým spolkem a.s., 
který je provozovatelem parku. Finanční prostředky ve výši Kč 700,0 tis. na pořízení použité 
rolby se spalovacím motorem k jejímu výhradnímu využití na úpravu ledové plochy v rámci 
realizace akce „Zimní ledový park v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích“ na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/01070/19 ze dne 21.10.2019, schváleno usnesením 
Z/853/2019 ze dne 19.9.2019. 

Zimní ledový park – provoz a investice    Kč 3 305,4 tis. 
Zimní ledový park – uskladnění mobilní ledové plochy    Kč 151,9 tis. 
Finanční prostředky na náklady související se zajištěním provozu Zimního ledového parku. 

- značení ledové plochy a výroba loga ve středovém kruhu na ploše mobilního 
kluziště v areálu dostihového závodiště v Pardubicích. Dle OBJ1411/00051/18 

- zajištění provozu kluziště – Zimního ledového parku – za prosinec 2018 
- dodávka náhradních plexiskel a skel. Dle objednávky OBJ1411/00001/19 
- náklady za energie za provoz kluziště dle Příkazní smlouvy č. D/1089/2018 

specifikované v článku I. a III. za prosinec 2018 
- oprava rolby ZAMBONI 500. Dle OBJ1411/00003/19 
- hokejová časomíra MINI pro mobilní ledovou plochu. Dle OBJ1411/00052/18. 
- výroba šablon pro značení ledové plochy a výroba loga ve středovém kruhu na 

mobilní ploše. Dle OBJ1411/00002/19 
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- zajištění provozu kluziště – Zimního ledového parku v souladu s principy Příkazní 
smlouvy D/1089/2018 a Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě za leden 2019 

- pravidelná autobusová přeprava od 15.12.2018 – 28.2.2019 – projekt "Zimní 
ledový park". Dle objednávky OBJ1411/00053/18 

- zajištění provozu a úhrada nákladů za energie dle Příkazní smlouvy č. D/1089/2018 
specifikované v článku I. a II za leden a únor 2019 

- zapůjčení rolby ZAMBONI včetně přepravy na místo použití a zpět. 
- plnění dle smlouvy o dílo č. D/00169/19. Demontáž, posezónní ošetření a 

uskladnění zařízení mobilní ledové plochy, terénní úpravy a rekultivace použitého 
prostoru v areálu dostihového závodiště 

- pronájem plošiny pro instalační práce na mobilní ledové ploše. Dle objednávky 
OBJ1411/00062/19 

- montáž a seřízení osvětlení mobilní ledové plochy. Dle OBJ1411/00063/19. 
- přeprava mantinelů a ochranných skel. Dle OBJ1411/00069/19 
- technická pomoc při montáži a vyrovnání mantinelů. Dle OBJ1411/00073/19 
- technická pomoc při výrobě a úpravě ledu v období od 18.11. do 31.12.2019 
- pomocné práce při montáži mantinelů v rozsahu 432 hodin. Dle OBJ1411/00061/19 
- odměna za období 15.12.-31.12.2019 za provozní řízení projektu "ZIMNÍ 

SPORTOVNÍ PARK" na základě příkazní smlouvy D/01213/19 
- montáž chladícího rozvodu a náběh chladícího agregátu mobilní ledové plochy 

Finanční prostředky na pořízení plachtové haly (model 30-65-15P, s plachtou PVC 650 g/m2, 
zelené barvy) bez montáže a dopravy. Dle OBJ1411/00031/19. 

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) – dotace               Kč 1 500,0 tis. 
(P-PINK) – Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 – dotace              Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky v celkové výši Kč 2 500,0 tis. dle Smlouvy o poskytnutí dotace 
D1411/00039/19 ORS ze dne 1.7.2019 dle článku II., odst. 2, písm. a) až g), sváleno usnesením 
č. Z/657/2019 ze dne 20.6.2019. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
poskytnutí neinvestiční dotace příjemci z rozpočtových prostředků statutárního města 
Pardubic na podporu projektu P-PINK. Aktivity v rámci projektu: 

- zajištění provozu a správy podnikatelského inkubátoru a poskytování služeb pro 
začínající podnikatele ve spolupráci s jinými specializovanými a odbornými právnickými 
či fyzickými osobami s cílem podpory zvýšení intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací 
a transferu technologií do podnikatelského prostředí, 

- podpora podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana a hájení potřeb 
podnikatelských subjektů, poskytování universálních služeb pro podporu a koordinaci 
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, 

- poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské 
subjekty v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a dalších rozvojových oblastí, 

- navazování kontaktů s investory, 
- vyhledávání podnikatelských inovačních aktivit v regionu. 
- koordinace inovačního potenciálu a poskytování expertní poradenské činnosti 

související s podporou podnikání.  
- rekonstrukce objektu na ul. Jana Palacha č.p. 363 a 372. 
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ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

HC Dynamo Pardubice a.s. – zvýšení základního kapitálu              Kč 9 497,6 tis. 
Finanční prostředky byly využity na zvýšení základního kapitálu společnosti HC Dynamo 
Pardubice a.s. dle listiny upisovatelů ze dne 6.4.2019 a Smlouvy o převodu akcií mezi akcionáři 
č. D/01192/19 ze dne 5.12.2019, schváleno usnesením Z/949/2019 ze dne 21.11.2019.  

RFP a.s. – zvýšení základního kapitálu                         Kč 16 000,0 tis. 
Finanční prostředky byly využity na zvýšení základního kapitálu společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s. na základě Smlouvy o upsání akcií ze dne 22.7.2019, schváleno usnesením 
Z/578/2019 ze dne 30.5.2019.  

EBA a.s. – zvýšení základního kapitálu                         Kč 23 100,0 tis. 
Finanční prostředky byly využity na zvýšení základního kapitálu společnosti East Bohemian 
Airport a.s. na základě Smlouvy o upsání akcií ze dne 26.7.2019, schváleno usnesením 
Z/651/2019 ze dne 20.6.2019.  

DPmP a.s. – zvýšení základního kapitálu                         Kč 15 000,0 tis.  
Finanční prostředky byly využity na zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik 
města Pardubic a.s. na základě Smlouvy o upsání akcií D/00618/19 ze dne 13.6.2019, 
schváleno usnesením Z/550/2019 ze dne 25.4.2019. Finanční prostředky na posílení vlastních 
zdrojů na pokrytí investičního plánu DPmP a.s. včetně spolufinancování dotačně 
podporovaných projektů s povinným spolufinancováním žadatele o dotace (obnova vozového 
parku, radiová síť, nový odbavovací systém) s plánem realizace v letech 2019 a 2020.  

ITI 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+      Kč 405,4 tis. 
Finanční prostředky na náklady spojené s revizí analytické části Strategie Integrované územní 
investice pro příští programové období, která byla zpracovaná Centrem investic, rozvoje a 
inovací. 

Řízení Strategie Integrované územní investice – dotace  Kč 851,4 tis. 
Řízení Strategie Integrované územní investice – předfinancování dotace   Kč 18,8 tis. 
Finanční prostředky na zajištění činností spojených s provozem oddělení implementace 
Strategie ITI – pořízení notebooků pro členy oddělení, zpracování logo manuálu aglomerace, 
tisk, výroba a zajištění prvků publicity ITI Hradecko-pardubické aglomerace, organizace 
seminářů, pořádání výjezdního workshopu a setkání aglomerací ITI s řídícími orgány a 
zpracování analytických dokumentů a prostředků pro monitorování absorpční kapacity v rámci 
OPPIK a OPVVV. Finanční prostředky byly využity na náklady spojené s realizací projektu Řízení 
Strategie integrované územní investice Hradecko – pardubické aglomerace, který je 100% 
hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je 
nutné řešit předfinancování projektu. V rámci rozpočtu projektu pro OPTP se jedná o náklady 
na technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a 
marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity a na výjezdní 
workshopy. 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání – dotace    Kč 69,8 tis. 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání – vlastní zdroje    Kč 3,7 tis. 
         Finanční prostředky byly využity na náklady spojené s tvorbou uceleného strategického 
dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice (zvýšení kvality vzdělávání v 
MŠ a ZŠ v ORP Pardubice). Projekt klade důraz na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a 
ostatních aktérů ve vzdělávání. Realizací projektu vznikne aktivní spolupráce místních 
partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné 
péče, předškolního a základního vzdělávání včetně zájmového a neformálního. Existence 
dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních investičních i neinvestičních 
finančních prostředků pro oblast vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na nákup služeb, 
drobného vybavení a občerstvení v souvislosti s realizací projektu dle platného rozhodnutí o 
přidělení dotace. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. navazuje na realizovaný 
projekt MAP I. a dle metodiky dále rozpracovává jednotlivé výstupy. 

Ostatní náklady – školská zařízení – Odborné učebny ZŠ – ITI                    Kč 54,5 tis. 
Finanční prostředky na ostatní náklady projektů na rekonstrukci a vybavení odborných učeben 
matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, výpočetní techniky a dílen na základních školách:  
ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – ostatní náklady – ITI  Kč 10,9 tis. 
ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – ostatní náklady – ITI   Kč 10,9 tis. 
ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – ostatní náklady – ITI  Kč 10,9 tis. 
ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – ostatní náklady – ITI  Kč 10,9 tis. 
ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – ostatní náklady – ITI  Kč 10,9 tis. 
Finanční prostředky na základě uzavřené Příkazní smlouvy ze dne 27. 3. 2017 na projekční a 
inženýrskou činnost vč. autorského dohledu pro akci „ZŠ ITI – příprava zadávacích podmínek 
pro veřejnou zakázku na projekční činnost vč. autorského dohledu (2. etapa rekonstrukce 
učeben ZŠ).  

Centrální polytechnické dílny a GAMPA                Kč 8 500,3 tis. 
Finanční prostředky byly využity na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných 
břemen a smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence k jejímu užívaní č. 
D/01040/18 – B) Smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení licence k jejímu 
užívaní, čl. IV. odst. 2 a), čl. IV., odst. 2 b, čl. IV., odst. 2 c). Dále na prezentaci výukových 
metod a technologií pro možné využití projektu CPD v Pardubicích pro zastupitele na základě 
objednávky OBJ1411/00023/19. 

Centrální polytechnické dílny a GAMPA – objekt mlýnice              Kč 7 000,0 tis. 
Finanční prostředky byly využity na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných 
břemen a smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence k jejímu užívaní 
dle smlouvy č. D/01040/18 – A) Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen, čl. III. 
odst.1. 

URBACT – Tech Revolution – dotace                    Kč 335,5 tis. 
URBACT – Tech Revolution – vlastní zdroje                       Kč 57,5 tis. 
Finanční prostředky v rámci dotačního projektu byly využity na úhradu cestovních nákladů 
zaměstnanců MmP a externích subjektů na základě Dohod o participaci na projektu, v rámci 
mezinárodních setkání, náklady související s řízením projektu, publicita projektu a organizace 
pracovních setkání. 
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Centrální polytechnické dílny a GAMPA – smart akcelerátor                Kč 800,0 tis. 
Finanční prostředky byly využity na vypracování výukových programů pro jednotlivé učebny 
v Centrálních polytechnických dílnách a základních školách. Výukové programy zpracovala 
Univerzita Hradec Králové. 

Cyklostezka podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami      Kč 12,1 tis. 
Finanční prostředky na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Propojení cyklostezky podél 
Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami“. IROP 50. výzvy nositele ITI č. 24. Dle objednávky 
OBJ1411/00033/19.  

STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Strategie a koncepce                          Kč 94,4 tis. 
Finanční prostředky byly použity na zpracování Analýzy indikátorů spokojenosti obyvatel 
s místním společenstvím (ECI A.1). Dle objednávky OBJ1411/00027/19. 

Strategie bydlení pro město                     Kč 133,1 tis. 
Finanční prostředky byly využity na zpracování analytické části projektu Strategie bydlení pro 
město Pardubice. Na základě Smlouvy o dílo č. D/0074/19. Jedná se o fakturaci ve výši 20 %. 

Plán udržitelnosti městské mobility                    Kč 224,4 tis. 
Finanční prostředky byly použity na zpracování technické specifikace struktury SUMP jako 
podkladu pro zadávací dokumentaci včetně zpracování návrhu hodnotících a kvalifikačních 
kritérií pro tuto veřejnou zakázku. Součástí plnění byla konzultace v Pardubicích. V souvislosti 
s ambicí města Pardubice čerpat dotace z EU na dílčí projekty na podporu a rozvoj dopravní 
infrastruktury, jenž musí být od roku 2020 v souladu se strategií (SUMP), bude akceptována 
pro tvorbu zadání SUMP i platná Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České 
republiky certifikovaná Ministerstvem dopravy. Dle objednávky OBJ1411/00040/18. 
Poskytnutí právních služeb  v souladu s článkem 5.1.1. smlouvy ze dne 27. 2. 2019, jejímž 
předmětem je kompletní organizace a administrace otevřeného zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem "Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice" Poskytnutí 
právních služeb v souladu s článkem 5.1.2. smlouvy ze dne 27. 2. 2019, jejímž předmětem je 
kompletní organizace a administrace otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice Smlouva o poskytnutí právních 
služeb – Karo, Lašmanský D/0064/2019. 

ENERGETIKA 

Energetický audit a PD – KD Hostovice         Kč 84,0 tis. 
Finanční prostředky byly použity na vypracování energetického posouzení objektu Kulturního 
domu Hostovice, č.p. 11, Pardubice, za účelem možnosti získání dotace na snížení energetické 
náročnosti budov. Dle objednávky OBJ1411/00033/18.  

Provoz energetického dispečinku         Kč 169,9 tis. 
Finanční prostředky na úhradu provozu energetického dispečinku pro ZŠ Svítkov a ZŠ 
Studánka, MŠ Benešovo náměstí, budova U Divadla 828 provozovateli dispečinku DATA-Ing na 
základě smlouvy o zajištění provozu energetického dispečinku.  
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Externí energetické služby         Kč 195,5 tis.             
Finanční prostředky ve výši Kč 39,0 tis. na čištění otopného systému na MŠ Benešovo. nám. za 
účelem zvýšení jeho účinnosti, dle objednávky OBJ1411/00037/19. Finanční prostředky ve výši 
Kč 35,1 tis. na zpracování závěrečné zprávy zpracovatele energetického auditu na DDM Alfa – 
vyhodnocení po roce provozu, na základě podmínek poskytovatele dotace, dle objednávky 
OBJ1411/00044/19. Finanční prostředky v celkové výši Kč 121,4 tis. dle Smlouvy o 
zprostředkování burzovních obchodů za vstupní poplatek na burzu PXE, dále burzovní 
poplatek za zprostředkování obchodu při nákupu elektrické energie a zemního plynu a 
poplatek za uveřejnění ve věstníku. 

Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města                                        Kč 289,3 tis. 
Finanční prostředky na úhradu za zpracování energetických projektů v budovách v majetku 
města, DPS úprav energetického systému pro objekty školských zařízení, mající vliv na 
spotřebu energií (PD v části vytápění, ohřev TUV, vzduchotechnika). 

- Zpracování projektové dokumentace pasportu otopné soustavy s hydraulickým 
přepočtem a nastavením termostatických ventilů pro objekt MŠ Brožíkova. Dle 
objednávky OBJ1411/00041/19.  

- Zpracování projektové dokumentace na směšovací uzel a regulaci otopné soustavy 
na objekt MŠ Gorkého. Dle objednávky OBJ1411/00042/19. 

- Zpracování projektové dokumentace pasportu otopné soustavy s hydraulickým 
přepočtem a nastavením termostatických ventilů pro objekt MŠ Pospíšilovo nám. 
Dle objednávky OBJ1411/00043/19.  

- Zpracování projektové dokumentace na regulaci maxima sjednaného příkonu za 
účelem úspory tepla pro objekt Gagarinova 380-383. Dle objednávky 
OBJ1411/00039/19. 

- Zpracování projektové dokumentace na směšovací uzel, samostatné topné okruhy 
a hydraulický vyrovnávač tlaku a regulaci otopné soustavy na objekt MŠ Ke 
Kamenci. Dle objednávky OBJ1411/00040/19. 

- Zajištění projektové dokumentace na omezení příkonu proti překračování 
povoleného maxima a snížení smluvního příkonu na objektové předávací stanici 
tepla v objektu ZŠ Štefánikova. Dle objednávky OBJ1411/00051/19. 

- Zajištění projektové dokumentace na omezení příkonu proti překračování 
povoleného maxima a snížení smluvního příkonu na objektové předávací stanici 
tepla v objektu ZŠ Spořilov. Dle objednávky OBJ1411/00050/19. 

- Zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu a návrhu regulace a 
termostatických ventilů na ZŠ Npor. Eliáše – objekt Služby škole. Dle objednávky 
OBJ1411/00059/19. 

- Zpracování projektové dokumentace úprav předávací stanice tepla s řízením 
příkonu a omezení jeho překročení povoleného maxima na ZŠ Gorkého. Dle 
objednávky OBJ1411/00060/19. 

Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení ZŠ a MŠ   Kč 368,5 tis. 
Finanční prostředky byly využity na realizaci úprav horkovodních předávacích stanic tepla s 
možností omezení příkonu a hlídání nepřekročení maximálního sjednaného výkonu v objektu 
ZŠ Štefánikova, dle objednávky OBJ1411/00066/19, v objektu ZŠ Spořilov, dle objednávky 
OBJ1411/00065/19 a regulaci předávací stanice tepla v objektu ZŠ Gorkého v souladu se 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou ze dne 14. 11.2019 dle 
objednávky OBJ1411/00075/19. 
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SMART CITY – PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

Inteligentní a bezpečné parkování kol – cyklověže – PD        Kč 23,0 tis. 
Finanční prostředky na uvolnění pozastávky související se zpracováním projektové 
dokumentací, v souladu se smlouvou o dílo č. OVZ-VZMR-2016-007, na akci Automatické 
kolárny – Biketowers – Lokalita C Zimní stadion – varianta C a dodání aplikace InKarta ČD pro 
cyklověž Pardubice. Dle objednávky OBJ1411/00010/18/ORS.  

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER 

Projektové řízení – SUMP          Kč 193,2 tis. 
Finanční prostředky na činnost externího manažera a technického poradce strategie "Plán 
udržitelné městské mobility" na základě Příkazní smlouvy č. D1411/00030/19.  

 Město Pardubice má ambici ucházet se i po roce 2020 o dotační podporu pro dílčí 
projekty v oblasti dopravy. Cílem je vnímat městskou hromadnou dopravu včetně vazeb na 
železniční dopravu, regionální autobusovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, 
cyklodopravu, pěší koridory a parkování, jako vzájemně se doplňující pohyb osob. V 
následujícím dotačním období budou k zařazení jednotlivých projektů do výzev v operačních 
programech podporujících udržitelnou městskou dopravu obce dokládat soulad s Plánem 
udržitelné městské mobility (SUMP). V souvislosti s možností čerpání dotací z EU na podporu a 
rozvoj dopravní infrastruktury, je třeba systémový přístup k dopravní problematice popsat ve 
strategickém dokumentu dle Metodiky pro přípravu plánů udržitelné městské mobility. SUMP 
je dokument, který na základě odborných analýz, ve spolupráci s obyvateli města a experty 
sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života 
ve městě. Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb má projektový manažer na starosti 
koordinaci veškerých aktivit souvisejících s přípravou SUMP. 

Projektové řízení – Terminál JIH – lávka SŽDC – vazba na Terminál B    Kč 190,1 tis. 
Finanční prostředky na činnost externího manažera "Terminál JIH“ na základě Příkazní 
smlouvy OVZ/VZMR/2019/009.  

PROJEKTY A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

MAS Dukla – Dukla Sportovní                 Kč 5 055,1 tis. 
Finanční prostředky byly využity dle uzavřené Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace a výkon inženýrské činnosti D/01071/17/ORS ze 26. 10.2017, schválené 
usnesením R/6146/2017 ze dne 21. 8.2017 a jejího harmonogramu postupu projektových 
prací, který je součástí uzavřené SoD. 

- Dodání DÚR 2. fáze 30 %.   
- Inženýrská činnost pro zajištění ÚR 
- Dodání dokumentace pro stavební povolení pro projekt Dukla sportovní 
- Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním 

požadovaného výkonu. Dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo: 18_SOBS02-
4121467597 k projektu Dukla sportovní v Pardubicích.  

- Činnost manažera projektového týmu Dukla sportovní II. Dle Příkazní smlouvy 
č. D/00874/18. 
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MAS Dukla – Dukla Sportovní – odkup garáží – znalecké posudky                   Kč 11,0 tis. 
Finanční prostředky byly využity na znalecký posudek na odkup st.p.č. 6147 o výměře 18 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž, vše v k.ú. Pardubice (řadová garáž včetně 
pozemku). Dle OBJ1411/00006/19, znalecký posudek na určení ceny v čase a místě obvyklé na 
stavbu bez čp/če – garáž stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 7007/34 v k.ú. Pardubice. 
Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Jedná se odkoupení stavby garáže dle 
objednávky OBJ1411/00022/19, zpracování znaleckého posudku č. 407_22_2019 odkoupení 
stavby garáže dle OBJ/1411/00034/19. 

Památník Zámeček                      Kč 692,9 tis.  
Finanční prostředky na přípravu projektu Zámeček, který je připravován jako projekt naplňující 
Strategii ITI. Jedná se o činnosti dle Smlouvy o dílo č. D/00376/18 – vytvoření expozice 
Památníku Zámeček", část "Vyrovnání se s válkou – oběti“, platby za Scénář krátkého 
dokumentárního filmu, včetně dokumentů v digitální podobě pro úvodní film expozice NKP 
Zámeček, výběr dokumentů „Pracovna gestapa“ a „Knihovna“, dle Smlouvy o dílo č. 
D/00376/18/ORS. 

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, 
kultury a sportu činil Kč 322 106,7 tis., upravený rozpočet činil Kč 406 960,4 tis. Skutečné 
výdaje byly čerpány v celkové výši 400 553 721,57 Kč, což představuje 98,43 % upraveného 
rozpočtu.  

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz   Kč 51 406,0 tis. 
Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz (dotace Pk)    Kč 4 650,0 tis. 
Východočeské divadlo Pardubice – Grand festival smíchu (dotace Pk)       Kč 100,0 tis. 
Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz (dotace MK)    Kč 5 000,0 tis. 
Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci VČD Pardubice na provoz v roce 2019 
dosáhly celkové výše Kč 61 156,0 tis. Zahrnují finanční příspěvky na provoz VČD z rozpočtu 
města Pardubic ve výši Kč 51 406,0 tis., z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 4 750,0 tis. a 
dotaci z Ministerstva kultury ČR z programu státní podpory profesionálních divadel ve výši 
Kč 5 000,0 tis. Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci VČD Pardubice na 
divadelní festival Grand festival smíchu 2019 z rozpočtu Pardubického kraje činily Kč 100,0 tis.  

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz    Kč 24 429,0 tis. 
Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz (dotace Pk)    Kč 3 850,0 tis. 
Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz (dotace MK)    Kč 3 000,0 tis. 
Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz – 50. koncertní sezona      Kč 911,0 tis. 
Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci KF Pardubice dosáhly v roce 2019 
celkové výše Kč 32 190,0 tis. Zahrnují finanční příspěvek z rozpočtu města Pardubice na 
provoz ve výši Kč 24 429,0 tis., příspěvek zřizovatele ve výši Kč 911,0 tis. na úhradu provozních 
nákladů spojených s realizací jubilejní koncertní sezóny orchestru (cyklus mimořádných 
koncertů k 50. sezóně KFP), finanční prostředky z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na provoz 
ve výši Kč 3 850,0 tis., dotace z Ministerstva kultury ČR z programu podpory stálých 
profesionálních symfonických orchestrů ve výši Kč 3 000,0 tis.   
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Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)    Kč 6 415,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na investice (Gampa a Divadlo 29)    Kč 165,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz (kulturní akce)        Kč 1 000,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Gampa – dotace MK – Resilience    Kč 700,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace MK – ani/LAB     Kč 80,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace MK – Textoconnexion    Kč 80,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace MK – Electroconnexion      Kč 100,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace MK – Jazzconnexion  Kč 240,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace Pk – ani/LAB    Kč 10,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace Pk – Textconnexion   Kč 10,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace Pk – Electroconnexion        Kč 15,0 tis. 
Centrum pro otevřenou kulturu – Divadlo 29 – dotace Pk – Jazzconnexion        Kč 20,0 tis. 
Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 21.9.2017 zřízení příspěvkové 
organizace Centrum pro otevřenou kulturu (COK), které zahrnuje činnost organizací Divadlo 
29 a Galerie města Pardubic – Gampa. Organizace vznikla k 1.1.2018.  Příspěvek zřizovatele 
Centra pro otevřenou kulturu, p. o. ve výši Kč 165,0 tis. na úhradu provozních nákladů jeho 
organizačních složek Divadla 29 a Galerie města Pardubic, investiční příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s tvorbou nového webu organizace, a příspěvky zřizovatele, KÚ 
Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR na úhradu nákladů spojených s realizací 
kulturních akcí Divadla 29 a Galerie města Pardubic. 

TIC – příspěvek na provoz      Kč 6 415,0 tis. 
TIC – příspěvek na provoz – dotace Pk       Kč 117,6 tis. 
TIC – příspěvek na provoz – pronájem prostor nám. Republiky    Kč 2 400,0 tis. 
TIC – příspěvek na provoz (Europe Direct)   Kč 1 350,0 tis. 
TIC – příspěvek na provoz (Mázhaus)       Kč 545,0 tis. 
TIC – příspěvek na provoz (Zelená brána)        Kč 130,0 tis. 
Příspěvek zřizovatele Turistického informačního centra Pardubice p.o. na úhradu jeho 
základních provozních nákladů včetně platby za nájemné prostor v budově na nám. Republiky 
1 a provozních nákladů jeho organizačních složek Europe Direct, Zelená brána, Galerie 
Mázhauz. 

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příspěvek na provoz                Kč 1 240,0 tis. 
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 27. 4.2017 účast statutárního města 
Pardubic, coby jednoho ze zakládajících členů destinační společnosti pro turistickou oblast 
Pardubicko, právní formou zapsaný spolek s názvem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., a 
to ke dni 1. 7.2017. Potřeba na zřízení samostatné organizace pro podporu cestovního ruchu 
vyplynula ze skutečnosti, že Pardubice potřebují legitimitu pro zastupování turistické oblasti a 
ostatní obce v oblasti zase potřebují „silného hráče“, který díky vyšším kapacitám může 
vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Potřeba je v souladu s přijatou 
Koncepcí cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Nová organizace CR je nositelem 
dlouhodobých projektů a koordinátorem aktivit CR v oblasti. Zřízení samostatné organizace je 
také jedním z doporučení aktuální Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje na období 
2016–2020. Opatření též koresponduje se Strategií rozvoje města Pardubic 2014–2025. 
Finanční prostředky poskytnuté v roce 2019 statutárním městem Pardubice na základě 
schváleného příspěvkové řádu pokrývají provozní náklady (mzdové náklady, nájem, energie, 
prostředky na marketingové aktivity TO Pardubicko) této organizace cestovního ruchu TO 
Pardubicko.  
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Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu – provozní příspěvek            Kč 8 000,0 tis. 
Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji v roce 2019 na provoz krajské knihovny, 
kterou využívají občané města a celého kraje. Finanční prostředky byly v roce 2019 převážně 
použity na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů spojených s výkonem 
městské funkce. Část dotace byla využita na rozšíření knihovního fondu a na realizaci 
kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny věkové skupiny. Dotace slouží v souladu s platnou 
legislativou na pokrytí základní funkce knihovny, kterou krajská knihovna vykonává pro město 
Pardubice.   

Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu – investiční příspěvek    Kč 500,0 tis. 
V předchozích letech poskytlo statutární město Pardubice investiční dotaci na pořízení 4 kusů 
biblioboxů a současně došlo k propojení místních knihoven na UMO i čtenářských průkazek 
tak, že je možné knihy bez rozdílu místa zapůjčení vracet do kterékoliv knihovny včetně 
biblioboxů, proto bylo nutno technicky dořešit převozy knih po Pardubicích; částka ve výši 
Kč 500,0 tis. byla tedy použita jako investice na pořízení služebního automobilu, který zajišťuje 
společné služby plynoucí z propojení všech knihoven na území města Pardubic a jejichž 
garantem je krajská knihovna. 

Evropský spolkový dům – provoz            Kč 114,7 tis. 
Finanční prostředky na zabezpečení provozu Evropského spolkového domu – platby za služby 
ve výši Kč 15,4 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 93,0 tis., telefonní 
poplatky ve výši Kč 6,3 tis. 

Britské centrum – provoz           Kč 752,3 tis. 
Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra – nákup knih a učebnic ve výši 
Kč 213,9 tis., výuka anglického jazyka v kurzech pro veřejnost ve výši Kč 451,1 tis., platby za 
služby a energie Kč 47,5 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 39,8 tis. 
apod. 

Městské slavnosti – JARO              Kč 9,9 tis. 
Městské slavnosti – PODZIM                  Kč 1 052,6 tis. 
Finanční prostředky na zajištění jarní části městských slavností – festivalu Zrcadlo umění a 
finanční prostředky na zajištění podzimní části městských slavností v roce 2019.  

Ostatní kultura             Kč 255,5 tis. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských 
akcí na území města Pardubice v roce 2019 a jiné výdaje, např. Dny evropského dědictví 
Kč 45,6 tis., Štědrovečerní zpívání Kč 67,9 tis., náklady spojené s konkurzy na ředitele KFP a TIC 
Kč 50,7 tis., právní služby a zpracování znaleckého posudku na právní kauzy po bývalé 
příspěvkové organizaci Kulturní centrum Pardubice Kč 32,7 tis., organizace Kulturního fóra a 
platformy Arts for Business & Business for Arts Kč 46,0 tis. 

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing                              Kč 361,0 tis.  
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s marketingovou podporou dotačního 
programu Pardubičtí tahouni a jednotnou propagací akcí z programu financovaných: platby za 
nájemné ve výši Kč 30,2 tis., platby za služby ve výši Kč 128,4 tis., nákup materiálu spotřebního 
zboží ve výši Kč 202,4 tis. apod. 
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Pasportizace prostor pro kulturu          Kč 99,8 tis. 
Finanční prostředky na zmapování míst ve veřejném prostoru, zmapování infrastruktury a 
dalších prostor pro kulturu 

30 let od Sametové revoluce – oslavy výročí          Kč 308,1 tis. 
Finanční prostředky na projekt Oslavy 30. výročí od Sametové revoluce. 

Pardubické adventní trhy                               Kč 421,0 tis.  
Finanční prostředky na zajištění organizace a kompletní realizace adventních trhů v roce 2018 
na základě Koncesní smlouvy č. OVZ/VZZR/2018/023 uzavřené s RK Invest s.r.o. 

Senioři Pardubice – provoz         Kč 546,6 tis. 
Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců a na zabezpečení provozu 
Seniorcentra – platby za energie ve výši Kč 45,9 tis., platby za služby ve výši Kč 167,3 tis., 
nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 333,4 tis. apod. 

Koncepce rozvoje školství         Kč 254,1 tis. 
Na základě tvorby strategického dokumentu Koncepce rozvoje školství v Pardubicích jako 
základního strategického materiálu (schváleno usnesením RmP R/1659/2019) a uzavřené 
Smlouvy o dílo s AQE advisors, a. s., byla zpracována 1. část koncepce – analytická fáze. Platba 
za 1. část byla uhrazena ve výši Kč 254,1 tis.  

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ             Kč 31 379,2 tis. 
MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 772,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice ve výši 
Kč 854,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) ve výši Kč 808,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši 
Kč 501,0 tis., MŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 1 613,5 tis., MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice) 
ve výši Kč 1 250 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 352,0 tis., MŠ Jesničánky (Raisova) ve výši 
Kč 651,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 436,2 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši 
Kč 922,0 tis., MŠ Kamínek (Ke Kamenci) ve výši Kč 579,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši 
Kč 1 435,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 602,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši 
Kč 1 514,0 tis., MŠ Kytička (Gebauerova) ve výši Kč 1 631,0 tis., MŠ Mladých ve výši 
Kč 1 082 tis., MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 905,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 936,0 tis., MŠ 
Odborářů ve výši Kč 1 832,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 801,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) 
ve výši Kč 1 188,5 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 1 427,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve 
výši Kč 593,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 909,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši 
Kč 1 114,0 tis., MŠ Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova ve výši Kč 1 375,0 tis., MŠ 
Wintrova ve výši Kč 609,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 183,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši 
Kč 1 504,0 tis. 

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ             Kč 84 077,9 tis. 
ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 719,3 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 4 755,3 tis., ZŠ Bratranců 
Veverkových ve výši Kč 6 264,9 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 6 237,3 tis., ZŠ Dubina, E. Košťála 
ve výši Kč 5 175,3 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 3 720,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 9 610,9 tis., 
ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 3 793,5 tis., ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory ve výši Kč 1 658,2 tis., 
ZŠ Prodloužená ve výši Kč 4 970,3 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 4 189,5 tis., ZŠ Staňkova ve výši 
Kč 5 504,3 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 6 411,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 7 181,5 tis., ZŠ 
Štefánikova ve výši Kč 5 173,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 724,6 tis., ZŠ Závodu míru ve výši 
Kč 4 989,0 tis.  
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Příspěvky na investice příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ              Kč 2 275,2 tis. 
MŠ Kytička (Gebauerova) ve výši Kč 32,0 tis. – na škrabku do školní kuchyně, MŠ Koníček 
(Bulharská) ve výši Kč 60,0 tis. – na tříkolkový ovál na zahradě (přesun z provozního příspěvku 
na investiční), MŠ Doubek (Svítkov) – ve výši Kč 1 200,0 tis. – na dodávku herních prvků a 
technologií v rámci výstavby nové MŠ, ZŠ Družstevní ve výši Kč 139,0 tis. – na keramickou pec, 
ZŠ Štefánikova ve výši Kč 380,0 tis. – na vybavení školní jídelny, ZŠ Spořilov ve výši Kč 309,0 tis. 
– na myčku nádobí, Ratolest ve výši Kč 113,2 tis. – na sporák do školní kuchyně, ZUŠ
Havlíčkova ve výši Kč 42,0 tis. – na zabezpečovací zařízení. 

DDM Alfa a DDM Delta – příspěvek na provoz   Kč 2 341,0 tis. 
DDM Alfa a KD Hronovická – příspěvek na provoz      Kč 1 256,1 tis. 
DDM Alfa a DDM Delta a KD Hronovická – volnočasové aktivity     Kč 628,3 tis. 
Příspěvek na provoz organizace DDM Alfa Pardubice včetně odloučeného pracoviště DDM 
Delta Pardubice.  Od 01. 01.2018 převzal DDM ALFA do správy KD Hronovická včetně zajištění 
programové náplně kulturního domu pro zrušené příspěvkové organizaci Kulturní centrum 
Pardubice.  
Příspěvek na provoz pro rok 2019 pro DDM ALFA Pardubice a DDM Delta byl Kč 2 310,0 tis. 
Provozní příspěvek byl v průběhu roku navýšen o finanční prostředky na krytí nákladů 
spojených s havárií vody ve výši Kč 31,0 tis.,  
Příspěvek na provoz pro rok 2019 pro DDM ALFA Pardubice – KD Hronovická byl Kč 980,0 tis. 
Provozní příspěvek byl v průběhu roku navýšen o finanční prostředky na organizační zajištění 
akcí v KD Hronovická ve výši Kč 50,1 tis. a kulturní akce pro seniory ve výši Kč 235,0 tis. 
Příspěvek na provoz pro rok 2019 pro DDM ALFA Pardubice na volnočasové aktivity byl ve výši 
Kč 327,0 tis. Provozní příspěvek byl v průběhu roku navýšen o finanční prostředky na realizaci 
městských slavností ve výši Kč 404,0 tis., na příměstské tábory ve výši Kč 30,0 tis. Realizace 
těchto akcí byla částečně kryta vrácenými finančními prostředky z akcí Pohádkové království 
ve výši Kč 125,0 tis. a Zrcadlo umění ve výši Kč 7,7 tis.  

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz    Kč 464,0 tis. 
DDM Beta – KD Dubina – příspěvek na provoz     Kč 2 732,0 tis. 
DDM Beta – KD Dubina – volnočasové aktivity   Kč 333,8 tis. 
Příspěvek na provoz pro rok 2019 pro DDM BETA Pardubice (Štolbova) byl Kč 464,0 tis. 

Schválený příspěvek na provoz byl pro rok 2019 pro DDM BETA Pardubice – provoz KD Dubina 
Kč 2 732,0 tis. Od 01.01.2018 převzal DDM BETA Pardubice do správy KD Dubina včetně 
zajištění programové náplně kulturního domu pro zrušené příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Pardubice.  
Příspěvek na provoz pro rok 2019 pro DDM BETA Pardubice na volnočasové aktivity DDM 
(Perníkový festiválek Kč 15,0 tis., závěrečný pořad OHSV Dubina Kč 2,5 tis., nájemné tělocvičny 
Kč 50,0 tis., postupové taneční soutěže PS Hroch Kč 30,0 tis., Pardubické štěbetání Kč 3,0 tis., 
výtvarná soutěž Kč 5,0 tis., příměstské tábory Kč 20,0 tis., pobytový a putovní tábor Kč 8,0 tis., 
soutěž ve stolním tenisu Kč 0,5 tis., taneční soutěž TC Beta Kč 10,0 tis., Velký dětský karneval 
Kč 2,5 tis., Pohádkový svět Kč 35,0 tis., výchovné programy pro MŠ a ZŠ Kč 35,0 tis., 
Mikulášská show Kč 2,5 tis.).  K navýšení v průběhu roku došlo z důvodu financování akcí: 
příměstský tábor Kč 20,0 tis., soutěž v tanci Kč 63,0 tis., dílny pro seniory Kč 8,0 tis, Masopust 
Kč 6,3 tis, výtvarné dílny pro seniory Kč 20,0 tis. 
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ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz                Kč 1 713,0 tis. 
Příspěvek na provoz organizace ZUŠ Havlíčkova pro rok 2019 ve výši Kč 1 533,0 tis. se skládal z 
částky Kč 126,0 tis. pokrývající odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
částky Kč 480,0 tis. na teplo, částky Kč 180,0 tis. na úhradu nájemného v prostorách v Době 
hudby, částky Kč 567,0 tis. normativ na žáka, částky Kč 30,0 tis. na pořádání Pardubické 
arabesky a částky Kč 150,0 tis. na pořádání Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických 
pěveckých souborů. V průběhu roku došlo k navýšení provozního příspěvku ve výši Kč 180,0 
tis. z důvodu oslav 100 let výročí ZUŠ Havlíčkova.  

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz                 Kč 2 436,0 tis. 
Příspěvek na provoz organizace ZUŠ Lonkova pro rok 2019 ve výši Kč 2 436,0 tis. se skládal z 
částky Kč 153,0 tis. pokrývající odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
částky Kč 287,0 tis. na teplo, částky Kč 1 465,0 tis. na úhradu nájemného v pronajatých 
prostorách a částky Kč 531,0 tis. normativ na žáka.    

Lentilka – Dětské rehabilitační centrum – příspěvek na provoz              Kč 9 332,0 tis. 
Příspěvek na krytí provozních nákladů Dětského rehabilitačního centra Lentilka, jehož cílem je 
zajištění péče o děti s poruchou komunikace, sociální integrace včetně poruch autistického 
spektra. Příspěvek na provoz pro rok 2019 byl Kč 8 678,0 tis. v průběhu roku byl příspěvek 
navýšen o Kč 654,0 tis. na částku 9 332,0 tis. z důvodu legislativních změn v oblasti platů 
v předchozích obdobích a zřízením nového pracovního místa administrativně-mzdového 
pracovníka. 

Ratolest – příspěvek na provoz     Kč 160,0 tis. 
Ratolest – rehabilitace – příspěvek na provoz    Kč 1 300,0 tis. 
Ratolest – dětská skupina berušky – dotace     Kč 1 460,5 tis. 
Ratolest – dětská skupina zajíčci – dotace           Kč 1 501,0 tis. 
Příspěvek na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace RATOLEST, dětská péče a 
léčebná rehabilitace. Organizace se zaměřuje na péči po úrazech a operacích, chronické 
problémy pohybového aparátu, vývojové vady pohybové soustavy a specializuje se na léčebný 
tělocvik, kondiční cvičení, rozcvičení kloubů a uvolnění páteře.  
Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace byla organizaci Ratolest poskytnuta dotace v rámci OP 
Zaměstnanost 2014+ na realizaci projektu „Ratolest – dětská skupina berušky“ a „Ratolest – 
dětská skupina zajíčci“. 
Zastupitelstvo města Pardubic transformaci dvou oddělení jeslí příspěvkové organizace 
RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, na dvě dětské skupiny. Transformace jeslí na 
dětské skupiny umožní čerpání finančních prostředků v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost z výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku 
pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. Ředitelka organizace RATOLEST podala v rámci 
této výzvy dvě žádosti, a to na dětskou skupinu Ratolest – dětská skupina zajíčci a Ratolest – 
dětská skupina berušky. Obě žádosti prošly na MPSV úspěšně schvalovacím řízením a bylo 
rozhodnuto o přidělení neinvestičních dotačních částek na provoz. Financování provozu 
těchto dětských skupin je pokryto z dotace uvedeného programu. Podmínky dotačního 
programu umožňují příspěvek zřizovatele v maximální výši 5 % z poskytnuté dotace, proto byl 
v roce 2019 vyplacen provozní příspěvek ve výši Kč 160,0 tis.  

Řízení příspěvkových organizací                       Kč 14,5 tis. 
Finanční prostředky na náklady spojené s konáním konkurzních řízení na pozice ředitelů 
příspěvkových organizací a projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací. 
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Záležitosti předškolní a školní výchovy                Kč 1 058,2 tis. 
Finanční prostředky zahrnují např. distribuci stravy v mateřských školách Kč 285,2 tis., nájem 
za pozemky užívané ZŠ Br. Veverkových a ZŠ a MŠ Ohrazenice Kč 516,2 tis., výlep plakátů zápis 
do ZŠ Kč 2,4 tis., Kariérový a personální servis – psychodiagnostika uchazečů ucházejících se o 
funkci ředitele příspěvkových organizací Kč 70,8 tis., seminář ředitelů ZŠ a MŠ Kč 49,7 tis., 
nákup odborných publikací a předplatné odborné podpory Kč 57,0 tis., náklady spojené 
s aplikací „Centralizovaný zápis do MŠ“ – školení pro ředitelky MŠ Kč 5,9 tis., náklady spojené 
s dětským a studentským parlamentem Kč 0,7 tis., plavby MŠ lodí Arnošt Kč 34,0 tis., náklady 
spojené s II. Pardubickým dnem fyzioterapie a ergoterapie Kč 24,1 tis., věcné dary 
k významným životním jubileím ředitelů příspěvkových organizací Kč 12,0 tis.  

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu          Kč 99,6 tis. 
Na základě smlouvy o zajištění servisních prací každoročně uzavírané s Veřejnou informační 
službou, spol. s r.o. se jedná o zajištění servisních prací pro základní školy a školní jídelny 
základních škol, které byly modernizovány v rámci projektu „Rozšíření a akceptace Pardubické 
městské karty Mifare v základních školách“.  

Veřejné WC v Machoňově pasáži                  Kč 321,0 tis. 
Finanční prostředky na obstarání provozu, údržby a úklidu veřejných WC v Machoňově pasáži 
(1. PP budovy č. p. 450 na Třídě Míru v Pardubicích) na základě Příkazní smlouvy o obstarání 
provozu veřejných WC s Rozvojovým fondem Pardubice a.s. 

ZŠ Svítkov – vybavení nových prostor ZŠ – PD         Kč 96,8 tis. 
V Základní škole Pardubice – Svítkov probíhá od 3. prosince 2018 (období cca 2 let) v části nad 
školní jídelnou rekonstrukce – přístavba školy. Vzhledem k tomu, že projekt přístavby školy 
nezahrnoval dovybavení nových prostor movitým majetkem (lavice, stoly, ostatní nábytek, 
apod) OŠKS nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která byla zpracovávaná na přelomu 
roku 2019 a 2020. Část prací na projektové dokumentaci provedených firmou Med Pavlík 
architekti s.r.o. – byla uhrazena ve výši Kč 96,8 tis. v roce 2019. 

Labská stezka – smlouva o spolupráci                                         Kč 24,2 tis. 
Finanční spoluúčast statutárního města Pardubice na podpoře koordinace a společného 
česko-německého marketingu Labské stezky v roce 2019 za úsek Labské stezky v Pardubicích. 
Koordinátorem projektu Labská stezka je obecně prospěšná společnost Partnerství, která 
společně se zástupci krajů, statutárních měst a dalších měst ležících na Labi, destinačních 
organizací podniká veškeré aktivity společného marketingu Labské stezky a vytváří tak 
společný česko-německý cykloturistický produkt s jednotnou mezinárodní identitou a 
zázemím certifikovaných služeb pro cyklisty.        

ZŠ – projekty v rámci OP VVV – dotace MŠMT   Kč 26 710,9 tis. 
MŠ – projekty v rámci OP VVV – dotace MŠMT    Kč 7 784,2 tis. 
DDM Alfa – projekt v rámci OP VVV – dotace MŠMT   Kč 3 930,6 tis. 
ZUŠ Lonkova – projekt v rámci OP VVV – dotace MŠMT   Kč 1 761,1 tis. 
Dotace na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů jednotlivých základních 
škol, mateřských škol, Domů dětí a mládeže a Základních uměleckých škol.  
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Lentilka – klinická logopedie – dotace MZ         Kč 17,1 tis. 
Finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na základě rozhodnutí 
č. 1920172/2019/ONP/RM/ROZ – II. o poskytnutí dotace na dvě rezidenční místa v oboru 
klinické logopedie v celkové výši Kč 140,0 tis. v období let 2019–2023.  

MŠ Doubek – potravinová pomoc – dotace Pk  Kč 108,8 tis. 
MŠ Klubíčko – potravinová pomoc – dotace Pk   Kč 25,9 tis. 
MŠ Kytička – potravinová pomoc – dotace Pk   Kč 39,5 tis. 
MŠ Pospíšilovo n. – potravinová pomoc – dotace Pk   Kč 25,6 tis. 
ZŠ Štefánikova – potravinová pomoc – dotace Pk   Kč 23,2 tis. 
Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje pro základní a mateřské školy, které se 
zapojili do projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji.  

ZŠ Štefánikova – podpora integrace cizinců – vlastní zdroje  Kč 16,8 tis. 
ZŠ Štefánikova – podpora integrace cizinců – dotace MV  Kč 151,2 tis. 
ZŠ Dubina, E. Košťála – podpora integrace cizinců – vlastní zdroje    Kč 16,8 tis. 
ZŠ Dubina, E. Košťála – podpora integrace cizinců – dotace MV  Kč 151,2 tis. 
ZŠ Závodu míru – podpora integrace cizinců – vlastní zdroje   Kč 8,4 tis. 
ZŠ Závodu míru – podpora integrace cizinců – dotace MV   Kč 75,6 tis. 
ZŠ Br. Veverkových – podpora integrace cizinců – vlastní zdroje   Kč 8,4 tis. 
ZŠ Br. Veverkových – podpora integrace cizinců – dotace MV  Kč 75,6 tis. 
ZŠ Benešovo nám. – podpora integrace cizinců – vlastní zdroje   Kč 8,4 tis. 
ZŠ Benešovo nám. – podpora integrace cizinců – dotace MV   Kč 75,6 tis. 
Finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na projekt Podpora integrace cizinců, 
který je zaměřen na řešení aktuální situace nárůstu počtu cizinců v Pardubicích a na prevenci 
sociálně patologických jevů, ke kterým tento nárůst, a především specifické problémy 
jednotlivých komunit mohou vést. Odbor školství, kultury a sportu se zabývá problematikou 
„Aktivizování škol s největším počtem dětí – cizinců se zacílením na pracovníky škol“. Jedná se 
o individuální práci se žáky – cizinci: integrační aktivity, doučování, adaptační podpora apod.
Do projektu je v rámci dílčích podprojektů zapojeno 5 pardubických základních škol. 

DDM Alfa – sportovní hry MŠ – dotace Pk     Kč 15,0 tis. 
Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na sportovní projekt MŠ. 

PROGRAMY PODPORY 

Program podpory sportu                 Kč 32 913,3 tis. 
Z Programu podpory sportu se v roce 2019 poskytovaly dotace na spolkovou sportovní činnost 
dětí a mládeže, výkonnostní sport – individuální sporty, výkonnostní sport – kolektivní sporty, 
tradiční a významné sportovní akce, provoz sportovních zařízení, provoz hřišť otevřených pro 
veřejnost u základních škol nebo TJ a SK, podpora významných sportovců, na činnost spolkům 
pracujícím s handicapovanými sportovci a individuální dotace. V průběhu roku byl vyhlášen 
ještě tematický dotační titul z PPS, a to na podporu subjektů podílejících se na organizaci 
Sportovního parku Pardubice 2019. Největšími příjemci dotací z PPS v roce 2019 byly: 
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I Kč 2 503,6 tis., Sport Club Plavecký areál Pardubice, z.s. 
Kč 2 428,8 tis., Hvězda Pardubice z.s. Kč 1 963,1 tis. a TJ TESLA Pardubice z.s. Kč 1 715,4 tis.  
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PPS – FK Pardubice, a.s. – dotace     Kč 2 400,0 tis. 
PPS – FK Pardubice, z.s. – dotace     Kč 4 700,0 tis. 
PPS – HC Dynamo Pardubice, a.s. – dotace    Kč 13 100,0 tis. 
PPS – BK Pardubice, a.s. – dotace      Kč 3 050,0 tis. 
PPS – Basketbalový klub Pardubice, z.s. – dotace     Kč 2 850,0 tis. 
PPS – Basketbalový klub Pardubice, z.s. – mezinárodní soutěže – dotace        Kč 300,0 tis. 
PPS – Nadační fond Fotbalové akademie Pk – dotace    Kč 1 400,0 tis. 
PPS – Sportovní park Pardubice  Kč 526,1 tis. 
Finanční prostředky spojené s realizací projektu Sportovní park Pardubice 2019, jedná se o 
dotace ve výši Kč 526,0 tis. subjektům, které aktivně zajistily program pro návštěvníky parku. 
PPS – Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců    Kč 52,1 tis. 
PPS – Dětský maraton     Kč 50,4 tis. 
PPS – Pardubice na bruslích    Kč 80,2 tis. 
PPS – Síň slávy pardubického sportu    Kč 45,9 tis. 
PPS – Rezerva   Kč 6,2 tis. 

HC Dynamo Pardubice a.s. – dotace na mládež    Kč 2 000,0 tis. 
Finanční prostředky na podporu mládežnického hokeje ve výši Kč 2 000,0 tis., které 
dorovnávají výši dotací poskytovaných v minulých letech HC Dynamo Pardubice a.s. 

TJ BMX Pardubice – Olympijská kvalifikace BMX – dotace  Kč 300,0 tis. 
Neinvestiční dotace na uspořádání kvalifikačních závodů na Letní olympijské hry v bikrosu. 

Pardubická sportovní organizace – dar na činnost                   Kč 618,5 tis. 
Finanční dar poskytnutý bývalému majiteli garáží v areálu Letního stadionu, od kterého město 
objekt odkoupilo z důvodu plánované přestavby letního stadionu. Poskytnutí daru na činnost 
Pardubické sportovní organizaci ve výši Kč 618,5 tis. v roce 2019 a ve výši Kč 618,5 tis. v roce 
2020 bylo součástí dohod uzavřených mezi městem Pardubice a Pardubickou sportovní 
organizací.  

TK Pernštýn 1897 – vybudování areálu – dotace                 Kč 3 466,0 tis. 
Dotace ve výši Kč 3 466,0 tis. poskytnutá Tenisovému klubu Pernštýn 1897 Pardubice z.s. na 
vybudování nového tenisového areálu v lokalitě na Cihelně. Původní areál, který měl tenisový 
klub pronajatý od města Pardubic, bude muset příjemce dotace opustit z důvodu plánované 
přestavby fotbalového stadionu.  

FK Pardubice z.s. – Klubová akademie – dotace                 Kč 1 300,0 tis. 
Dotace ve výši Kč 1 300,0 tis. poskytnutá Fotbalovému klubu Pardubice z.s. na zajištění 
odpovídající podpory mládežnického fotbalu.  

Program podpory – Pardubičtí tahouni   Kč 5 930,0 tis. 
Dotace – SAP – Aviatická pouť Kč 450,0 tis. 
Dotace – Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro Kč 550,0 tis. 
Dotace – LTC Pardubice – Pardubická Juniorka Kč 250,0 tis. 
Dotace – AVE – KONTAKT s.r.o. – CZECH OPEN Kč 700,0 tis. 
Dotace – A. Mokren – Pernštýnská noc Kč 350,0 tis. 
VČD – příspěvek na provoz – Grand festival smíchu  Kč 700,0 tis. 
Dotace – Cinema Time – Pardubické letní kino Pernštejn   Kč 600,0 tis. 
Dotace – Czech marketing s.r.o. – Pardubická vinařská noc   Kč 130,0 tis. 
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Dotace – Dostihový spolek – Koně v akci   Kč 150,0 tis. 
Dotace – Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase Kč 200,0 tis. 
Dotace – AMK Zlatá přilba Pardubice – Zlatá přilba Pardubice Kč 400,0 tis. 
Dotace – DEEP VISION – Sportovní park Pardubice   Kč 1 200,0 tis. 
Dotace – Oldřich Bujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton Kč 250,0 tis. 

Program podpory kultury                     Kč 5 537,4 tis. 
Finanční prostředky z programu podpory kultury byly v roce 2019 poskytnuty jednotlivým 
subjektům na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních, společenských akcí, 
reprezentaci města v tuzemsku a zahraničí a tematické granty jako např. pořízení vybavení 
nebo literární činnost. Mezi největší příjemce dotací patří: Divadlo EXIL Kč 250,0 tis., 
Východočeská galerie v Pardubicích Kč 248,1 tis., Východočeské muzeum v Pardubicích 
Kč 250,0 tis., DFS Perníček, z.s. v celkové výši Kč 268,8 tis.   

ČsOL z.s. – Zámeček – Larischova vila – dotace                Kč 5 000,0 tis. 
Finanční prostředky poskytnuté Československé obci legionářské z.s., jako vlastníkovi 
Larischovy vily, ve formě investiční dotace na rekonstrukci objektu. Statutární město 
Pardubice, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury ČR podepsaly memorandum o finanční 
podpoře ve výši Kč 45 000,0 tis., které budou v několika letech poskytnuty na opravy této 
národní kulturní památky.  

Program podpory cestovního ruchu                 Kč 1 136,5 tis. 
Z PPCR byly v roce 2019 hrazeny dotace na zvýšení kvality a vytvoření infrastruktury 
umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, rozšíření nabídky a zvýšení kvality 
služeb využívaných návštěvníky města, rozšíření nabídky turistických atraktivit, vytvoření 
nabídky produktů cestovního ruchu (balíčků služeb) a nalezení formy jejich nabízení na 
trhu cestovního ruchu, rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu. 
Největšími příjemci dotací v roce 2019 byly organizace: Retroměstečko s.r.o. Kč 195,0 tis., 
Pigs production s.r.o. Kč 195,0 tis., Friends Agency s.r.o. Kč 195,0 tis., Yashica Events a.s. 
Kč 110,0 tis. 

Program podpory bezbariérovosti                    Kč 470,0 tis. 
Z Programu jsou poskytovány dotace na zajištění pomoci a podpory handicapovaným osobám 
s cílem odstranění bariér, ke zpřístupňování staveb a veřejného prostranství, které jsou na 
území statutárního města Pardubice a v kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města, a 
na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost.  
V roce 2018 bylo z programu podpořeno 5 projektů: Česká abilympijská asociace, o.s. Kč 225,0 
tis. – provozní příspěvek, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Kč 60,0 tis. – provozní příspěvek, 
Křižovatka Handicap centrum o.p.s. Kč 352,0 tis. – provozní příspěvek.  

Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit              Kč 2 696,7 tis. 
Z PPVVA jsou hrazeny příspěvky na pořádání jednotlivých akcí pro děti, mládež a širokou 
veřejnost, společenských a vzdělávacích akcí, na úhradu nákladů spojených s celoroční 
činností spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání, příspěvky na letní tábory a 
tábory pořádané v rámci Sportovního parku Pardubice. Mezi největšími příjemci dotací byly 
v roce 2019 organizace: Rodinné Integrační Centrum Pardubice z.s. Kč 147,0 tis., Rodinné 
centrum Kulihrášek Kč 73,0 tis., Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s. Kč 83,0 tis., Elipsa – 
Montessori centrum Pardubice o.p.s. Kč 120,0 tis., Selesiánský klub mládeže Pardubice, z.s. 
Kč 162,0 tis., Klub českých turistů Slovan Pardubice Kč 113,0 tis. 
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Prostředky na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit  Kč 194,8 tis. 
Z prostředků na nájemné nebytových prostor při Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit byly hrazeny dotace na úhradu nájemného žadatelům, kteří mají uzavřené 
smlouvy o nájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic a jejichž činnost má 
volnočasový, vzdělávací nebo spolkový charakter. Největším příjemcem dotací na nájemné 
nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic byla Alliance Francaise de Pardubice 
Kč 54,0 tis., Geoethe Zentrum Pardubice Kč 60,0 tis, Perníček, z.s. Kč 34,0 tis.  

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor 
informačních technologií činil Kč 39 651,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 42 661,8 tis. 
Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 32 260 617,60 Kč, což představuje 75,6 % 
upraveného rozpočtu.  

Výpočetní technika                  Kč 29 267,6 tis. 
Běžné výdaje: náklady na nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč včetně technického 
zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek aj.) Kč 2 581,1 tis., spotřební materiál pro 
výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) Kč 2 513,1 tis., služby radiokomunikací a 
telekomunikací (domény) Kč 25,8 tis., pronájem optického kabelu Kč 516,5 tis., služby spojené 
s užitím elektronického podpisu (certifikáty, časová razítka), technická podpora, servisní 
činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby Kč 16 254,2 tis., opravy a udržování 
výpočetní techniky Kč 229,6 tis., náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického 
zhodnocení činily Kč 1 024,7 tis.  
Investiční výdaje: software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 1 172,9 tis., výpočetní technika nad 40 tis. 
Kč (stroje a strojní zařízení) ve výši Kč 3 377,4 tis. a investice do staveb – metropolitní optická 
síť ve výši Kč 1 572,3 tis. 

Správa MO  
Běžné výdaje: Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení na městských obvodech, což 
zahrnuje technickou podporu, nákup spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní 
techniky do 40,0 tis. Kč, nákup software do 60,0 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za 
internetové připojení.  
Investiční výdaje: Finanční výdaje na nákup výpočetní techniky nad 40,0 tis. Kč, nákup 
software nad 60 tis. Kč. 
Celkem činily náklady na správu MO v oblasti informačních technologií na městských 
obvodech Kč 2 813,0 tis. 

Správa MO I                       Kč 331,4 tis. 
Finanční prostředky na zajištění technické podpory využívaných SW jako je aplikace Dej tip, 
GINIS, ASPI apod.  

Správa MO II                       Kč 530,0 tis. 
Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení, což zahrnuje technickou podporu, nákup 
spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč, nákup software do 
60 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za internetové připojení ve výši Kč 388,4 tis. a na 
investiční výdaje – nákup multifunkční tiskárny a swich CISCO ve výši Kč 141,6 tis.  
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Správa MO III                       Kč 191,2 tis. 
Finanční prostředky na zajištění technické podpory využívaných SW jako je aplikace Dej tip, 
GINIS, ASPI apod.  

Správa MO IV                       Kč 264,4 tis. 
Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení, což zahrnuje technickou podporu, nákup 
spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč, nákup software do 
60 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za internetové připojení ve výši Kč 209,3 tis. a na 
investiční výdaje – nákup swich CISCO ve výši Kč 55,1 tis.  

Správa MO V                       Kč 541,0 tis. 
Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení, což zahrnuje technickou podporu, nákup 
spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč, nákup software do 
60 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za internetové připojení ve výši Kč 485,9 tis. a na 
investiční výdaje – swich CISCO ve výši Kč 55,1 tis.  

Správa MO VI                       Kč 487,6 tis. 
Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení, což zahrnuje technickou podporu, nákup 
spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč, nákup software do 
60 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za internetové připojení ve výši Kč 346,0 tis. a na 
investiční výdaje – swich CISCO ve výši Kč 141,6 tis.  

Správa MO VII                       Kč 425,0 tis. 
Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení, což zahrnuje technickou podporu, nákup 
spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč, nákup software do 
60 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za internetové připojení ve výši Kč 369,9 tis. a na 
investiční výdaje – swich CISCO ve výši Kč 55,1 tis.  

Správa MO VIII                         Kč 42,5 tis. 
Finanční prostředky na správu a nákup IT zařízení, což zahrnuje technickou podporu, nákup 
spotřebního materiálu, nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč, nákup software do 
60 tis. Kč, servis a opravy zařízení a poplatky za internetové připojení ve výši Kč 42,5 tis.  

Konsolidace IT a nové služby TC ORP – výzva č. 22                  Kč 180,0 tis. 
Finanční prostředky na zabezpečení podpory provozu software pro správu materiálů na 
jednání Rady města Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic, a na maintenanci pro 12 
zařízení SW KOFAX, která byla v roce 2019 pořízena pro potřeby OŽÚ (na 3 roky). 

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí 

Schválený rozpočet na rok 2019 správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních 
věcí činil Kč 133 066,6 tis., upravený rozpočet činil Kč 147 087,8 tis. Skutečné výdaje byly 
čerpány v celkové výši 142 644 596,79 Kč, což představuje 98,56 % upraveného rozpočtu.  

SSmP – příspěvek na provoz                Kč 40 638,8 tis. 
Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic ve výši 
Kč 40 638,8 tis. 
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SSmP – příspěvek na provoz – dotace               Kč 68 001,0 tis. 
Neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly 
příspěvkové organizaci města Pardubic SSmP poskytnuty na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb – jedná se o provoz domova se 
zvláštním režimem, provoz domovů pro seniory, provoz denního stacionáře a pečovatelské 
služby.   

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                   Kč 209,6 tis. 
Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na 
každou uzavřenou dohodu získává MmP Kč 48,0 tis. každoročně po celou dobu platnosti této 
dohody. Nevyčerpané finanční prostředky jsou převáděny do dalšího účetního období. 
Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny tábory, hlídání, školení a kurzy pro pěstouny. 

Odměna SKP za provozování ADM    Kč 1 300,0 tis. 
Odměna SKP za provozování ADŽ  Kč 1 026,0 tis. 
Finanční prostředky za odměnu SKP za provozování azylového domu pro muže a pro ženy. 

Ubytovna Češkova – provoz a údržba                        Kč 2 597,7 tis. 
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v ul. Češkova čp. 1240. Jedná se o svoz 
odpadu, úhrady spotřeby energií, úklidové a bezpečnostní služby v objektu ubytovny. Příjmy 
z ubytovny činily Kč 2 327,3 tis. 

Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova   Kč 85,5 tis. 
Finanční prostředky na nákup materiálu, vybavení klubu a různé akce pro děti. 

Multikulturní centrum – provoz           Kč 202,6 tis. 
Finanční prostředky na provoz Multikulturního centra, které realizuje volnočasové zájmové a 
vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež 
zejména pro cílové skupiny národnostních menšin. 

Komunitní plánování sociálních služeb – udržitelnost projektu      Kč 129,9 tis. 
Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti víceletého projektu „Komunitní plánování 
sociálních služeb v Pardubicích“. Finanční prostředky byly použity na setkání poskytovatelů 
sociálních služeb, veletrh sociálních služeb, konference „Význam včasné krizové pomoci, 
pochod „(K)roky bez násilí“. 

Komunitní plánování – projekt „Kyber děti“          Kč 16,4 tis. 
Finanční prostředky byly použity na představení KyberLIFE je nedílnou součástí projektu 
"Kyber děti", který je aktivitou Týmu pro mládež Pardubice. Celý projekt je zaměřen na děti a 
jejich rizikové trávení volného času, které je úzce spjaté s využíváním sociálních sítí. Projekt 
"Kyber děti" chce působit nejen na děti samotné, ale také na osoby, které tráví s dětmi většinu 
času a mají vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy především rodiče a učitelé. Z tohoto 
důvodu bylo, kromě samotného představení pro děti, součástí projektu také proškolení 
pedagogů ZŠ Dubina a Beseda pro rodiče na téma kyber. Tyto aktivity byly zajištěny členy 
Týmu pro mládež Pardubice. Především kpt. Mgr. Jiřím Tesařem, tiskovým mluvčím a 
preventistou PČR.  
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Obecní pohřby           Kč 187,2 tis. 
Finanční prostředky na úhradu nákladů na žeh a následný rozsyp osob zemřelých na území 
města Pardubic, v případě, že zemřelý neměl blízkou osobu, která by mu pohřeb vypravila. Od 
září 2017 došlo k navýšení cen za sociální pohřby ve vazbě na novelu zákona o pohřebnictví. 
V roce 2019 město Pardubice zajišťovalo 31 sociálních pohřbů.  

Okamžitá pomoc                Kč 3,3 tis. 
Finanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za 
statutární město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří 
to, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená 
ve svéprávnosti) nemá např. vyřízený důchod či dávky sociální péče a ocitá se bez finančních 
prostředků. Finanční prostředky slouží k pokrytí základních životních potřeb opatrovance. 
Současně vytvořená rezerva by měla zajistit dikci § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce 
s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je 
v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, 
poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. Finanční 
prostředky byly použity na nákup potravin. 

Ocenění nejlepších sociálních pracovníků                      Kč 31,4 tis. 
Ocenění nejlepších sociálních pracovníků se uskutečnilo ve Východočeském divadle Pardubice, 
dne 19. 3.2019. Z finančních prostředků se hradilo pohoštění, květiny, finanční dar pro 
oceněné ve výši Kč 5 tis./osoba, a doprovodný program. 

Pohoštění a dary    Kč 4,1 tis. 
Finanční prostředky na nákup občerstvení v rámci mimořádných akcí. 

Podpora integrace cizinců na lokální úrovni – dotace  Kč 885,1 tis. 
Podpora integrace cizinců na lokální úrovni – vlastní zdroje    Kč 98,3 tis. 
Tímto projektem je řešen především akutní nedostatek tlumočníků a absenci asistentů ve 
školách. Výstupem projektu je také výroba informačních materiálů v několika jazycích, jak řešit 
jednotlivé životní situace, budeme zajišťovat větší množství kurzů českého jazyka pro cizince. 
Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního systému, který zajistí efektivní 
spolupráci všech zainteresovaných subjektů a bude směřovat k bezproblémovému soužití 
občanů města a cizinců. Projekt je realizován nákupem služby u organizace Most Pro, která 
dlouhodobě působí na našem území při práci s cizinci. V současné době neexistuje na našem 
území jiná organizace, která by tuto spolupráci mohla zajistit, proto musí být zakázka zadána 
právě organizaci Most Pro, o.p.s. Organizace je sdružena v systému Komunitního plánování, je 
dlouhodobě finančně podporována ze strany města, konkrétně z Programu podpory v sociální 
oblasti. V minulosti jsme se nikdy nesetkali s jakoukoliv chybou v dotačním řízení ze strany 
organizace, potřebné podklady byly vždy dodány včas a s věcnou správností.  

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – dotace  Kč 724,7 tis. 
Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje   Kč 38,1 tis. 
Finanční prostředky na realizační tým projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204, který se podílí na ověření nastavení 
principů sociálního bydlení v Pardubicích a vychází z přijaté Koncepce dostupného bydlení 
2016. Finanční prostředky byly použity na zpracování analýz „Dostupnost bydlení v Pardubicích“, 
„Zhodnocení míry zatížení domácností seniorů a osob 55+ v Pardubicích a zpracování evaluační zprávy. 
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Finanční prostředky na mzdové náklady projektu jsou financovány prostřednictvím správce 914 – 
Kancelář tajemníka. 

Péče o duševní zdraví – dotace                    Kč 1 500,0 tis. 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 24.1.2019 schválilo usnesením č. 
Z/248/2019 poskytnutí individuální investiční dotace ve výši Kč 1 500,0 tis. z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti organizaci Péče o duševní zdraví, z.s. na realizaci 
projektu „Centrum pro duševní zdraví Pardubice“. Finanční prostředky budou použity na 
rekonstrukci objektu. 

PROGRAMY PODPORY 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti             Kč 18 956,5 tis. 
Finanční prostředky na dotace poskytované prostřednictvím Programu podpory v sociální 
oblasti neziskovým organizacím působících v oblasti sociálních a zdravotních služeb.  

PPvSZO – Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením    Kč 207,2 tis. 
Jedná se o projekt na zabezpečení lékařské péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Provoz lékařské ordinace pro tuto cílovou skupinu funguje od roku 2017. Služba plní funkci 
praktického lékaře, neboť tato cílová skupina osob svého praktického lékaře těžko hledá. 
Zároveň je prevencí před šířením nakažlivých chorob v azylových zařízeních i k ochraně 
veřejnosti. Finanční prostředky byly použity na vybavení ordinace a provoz ordinace ve výši Kč 
200,0 tis. (odměna lékaře, sestry a nákup zdravotního materiálu, který není hrazen 
z veřejného zdravotního pojištění) a nákup nástrojového stolku ve výši Kč 7,2 tis.  

PPvSZO – PROZRAK – Mít oči k vidění – dotace       Kč 498,6 tis. 
Kontinuální pokračování projektu screeningu očních vad u dětí předškolního věku. Aktivita je 
prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích. Od roku 2012 jsou vyšetřovány děti, 
které nově nastoupily do mateřských škol a děti v posledních ročnících mateřských škol před 
nástupem na základní školy. Týká se cca 2 050 dětí. Zraková prevence je možná i pro děti, 
které ještě MŠ nenavštěvují a pediatr či rodiče potřebují provést vyšetření zraku. Toto 
vyšetření je zajišťováno v rámci tzv. screeningových dnů organizace Prozrak v Pardubické 
nemocnici. 

PPvSZO – PROZRAK – Centrum integrované péče – dotace                 Kč 269,0 tis. 
PROZRAK o.p.s. – CIP (Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění) – 
poskytuje tupozrakým a šilhajícím dětem ambulantní služby ortoptistky a speciálního 
pedagoga (tyflopeda). Náplní ortoptistky v CIPu je cvičení na ortoptických a pleoptických 
přístrojích, speciální pedagog doplňuje práci ortoptistky a formou hravých činností provádí 
reedukaci zraku. Jedinečnou výhodou CIPu je, že děti cvičí tupozraké oko intenzívně po celou 
jednu hodinu. 

PPvSZO – Hamzova léčebna – screening chodidel – dotace                  Kč 100,0 tis. 
Jedná se o projekt „Zdravá dětská noha“, který je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních 
vad dětských nohou. Diagnostika probíhá ve školních zařízeních. Je založena na vyšetření 
chodidla dítěte pomocí podobarografického přístroje – tenzometrické desky, která snímá při 
vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby. Hlavním cílem 
projektu je pomoci předcházet onemocněním pohybového aparátu dítěte, protože vady 
nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. 
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Včasnou diagnostikou a dobrou spoluprací rodiny s odborným lékařem, ortotikem a 
fyzioterapeutem lze přitom většině problémů předejít. 

Senior taxi                        Kč 569,1 tis. 
Finanční prostředky na zajištění veřejné zakázky. Jedná se o zajištění cenově dostupné 
přepravy znevýhodněným občanům mající trvalý pobyt na katastrálním území Pardubic, a to 
při vyřizování úředních záležitostí a návštěvě kulturních zařízení. Tato služba je poskytována 
občanům, nad 70 let věku a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. 
Maximální výše odměny za poskytované služby je stanovena na jeden rok. 

Projekt „(K)roky bez násilí“     Kč 39,8 tis. 
Finanční prostředky na propagační materiály, letáky, roll up, moderace akce. 

Nemocnice Pardubice – přístrojové vybavení – dotace               Kč 3 000,0 tis. 
Finanční prostředky – dotace Nemocnici pardubického kraje na přístrojové vybavení – stropní 
operační mikroskop pro operace šedého zákalu.  

Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů                  Kč 36,4 tis. 
Finanční prostředky na preventivně bezpečnostní akci s pracovním názvem „Dny dopravní 
bezpečnosti mladých řidičů v Pardubicích“, která reaguje na zvýšenou dopravní nehodovost, 
většinou s tragickými následky, způsobenou převážně nezkušenými mladými řidiči. Akce je 
plánována na dva dny, spolupracujícími subjekty jsou Městská Policie Pardubice, Policie ČR, 
Hasičský záchranný sbor Pk, Záchranná zdravotnická služba Pk, Vojenská policie, BESIP, 
Autoklub ČR, Univerzita Pardubice, Driving cz. 

PPK – bezpečnostní vestičky pro MŠ         Kč 36,4 tis. 
Finanční prostředky byly použity na nákup reflexních vestiček pro děti v mateřských školkách. 

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti (PPK)    Kč 1 251,9 tis. 
Program je rozdělen na 2 dotační tituly. 

a) Prevence kriminality
Z této položky byly hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu 
prevence kriminality. 

b) Prevence požární ochrany
Účelem je spolufinancování spolků se sídlem v Pardubicích. Podpora prevence požární 
ochrany vycházející z potřeby zachování připravenosti obyvatelstva na krizové situace 
a působící preventivně a výchovně v oblasti PO obyvatelstva na území města Pardubic. 
Dotace byly použity na nákup materiálu, údržbu a provoz majetku a odborné 
vzdělávání členů. 
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4. Financování rozpočtu města Pardubic (bez MO)  Kč 86 813,3 tis. 

Financování rozpočtu statutárního města Pardubic dosáhlo v roce 2019 celkové výše (+) 
Kč 86 813,3 tis. V této částce je zahrnuto krátkodobé financování, což představuje změnu 
stavu finančních prostředků na bankovních účtech statutárního města Pardubic v celkové výši 
(+) Kč 2 639,6 tis., dlouhodobé přijaté půjčené finanční prostředky ve výši (+) Kč 30 000,0 tis. a 
opravné položky k peněžním operacím v celkové výši (+) Kč 54 173,7 tis. 

4.1. Financování – krátkodobé 
Krátkodobé financování – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 
statutárního města Pardubic v celkové výši (+) Kč 2 639,6 tis. zahrnuje nevyčerpané 
prostředky z minulých let ve výši (+) Kč 14 347,4 tis., nárokový příděl do sociálního fondu MmP 
ve výši (-) Kč 9 015,4 tis. a do sociálního fondu MP ve výši (-) Kč 2 974,2 tis., finanční 
vypořádání s MO za rok 2018 ve výši (-) Kč 1 496,4 tis. a finanční vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2018 ve výši (+) Kč 1 778,2 tis. 

4.2. Financování – dlouhodobé 
Dlouhodobé financování z tuzemska – dlouhodobé přijaté půjčené finanční prostředky ve výši 
(+) Kč 30 000,0 tis. na financování výstavby 25 m bazénu v areálu Aquacentra Pardubice. 

4.3. Opravné položky k peněžním operacím 
Opravné položky k peněžním operacím činily v roce 2019 (+) Kč 54 173,7 tis. a zahrnovaly 
opravné položky příjmů a výdajů ve výši (+) Kč 54 248,4 tis. a nerealizované kurzové rozdíly 
pohybů na devizových účtech (-) Kč 74,7 tis. 

5. Tvorba a použití účelových fondů

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro 
konkrétní účely nebo bez účelového určení.  

Účelové fondy zřízené Zastupitelstvem města Pardubic: 

Sociální fond MmP 
Tvorba a použití Sociálního fondu vychází z čl. 4 – čl. 7 Kolektivní smlouvy uzavřené 

mezi Statutárním městem Pardubice a Odborovým svazem státních orgánů a organizací dne 
15. 12.2017, nabývající účinnosti dnem 01. 01.2019 a řídí se „Pravidly hospodaření sociálního
fondu“ v aktuálním znění nabývající účinnosti dnem 1. 1.2019. 

Sociální fond MP 
Tvorba a použití Sociálního fondu MP vychází z Kolektivní smlouvy uzavřené mezi 

Statutárním městem Pardubice, Městskou policií a Základní organizací Odborového svazu 
státních orgánů a organizací Městské policie dne 14. 12.2017 a nabývající účinnosti dnem 01. 
01.2018 a řídí se „Pravidly hospodaření sociálního fondu“ v aktuálním znění nabývající 
účinnosti dnem 1. 1.2018.  
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6. Finanční vypořádání za rok 2019

Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 
Národním fondem za rok 2019, se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., v platném znění, kterou se 
stanoví zásady a termíny finančního vypřádání vztahů mezi rozpočty za rok 2019.  

Předmětem finančního vypořádání je také vyúčtování finančního vztahu rozpočtu 
města Pardubic a rozpočtů jednotlivých městských obvodů za rok 2019. 

6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a rozpočty jednotlivých 
ministerstev 

Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem za rok 2019 se řídí vyhláškou 
Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 
vypořádání). Povinnost zpracovat finanční vypořádání dotací a návratných finančních 
výpomocí ze státního rozpočtu vyplývá z §14, odst. 11 a §75 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů. Podle téhož zákona nelze nevyčerpané finanční prostředky dotací 
převádět k využití do dalšího roku, ale v rámci finančního vypořádání se vrací zpět do státního 
rozpočtu.  

Statutární město Pardubice, jakožto příjemce dotací ze státního rozpočtu, které 
obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje), předložilo údaje o finančním 
vypořádání KÚ Pk a nevyčerpané finanční prostředky převedlo na bankovní účet KÚ Pk.  

V rámci finančního vypořádání za rok 2019 s ostatními ministerstvy a s kapitolou 
státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa bylo prostřednictvím KÚ Pardubického kraje ve 
stanoveném termínu do 5. února, respektive do 14. února 2020 předloženo vyúčtování 
účelových dotací poskytnutých městu Pardubice v roce 2019. 

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR na projekt „Sčítání lidí, domů a bytů 
v roce 2021 – město“. Zároveň s vyúčtováním dotace byly odeslány nevyčerpané finanční 
prostředky ve výši 9 074,- Kč. 

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR na projekt „Sčítání lidí, domů a bytů 
v roce 2021 – krajské město“. Zároveň s vyúčtováním dotace byly odeslány nevyčerpané 
finanční prostředky ve výši 1 380,- Kč. 

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR na projekt „Podpora integrace 
cizinců“. Zároveň s vyúčtováním dotace byly odeslány nevyčerpané finanční prostředky ve výši 
40 668,30 Kč. 

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR na projekt „Volby do Evropského 
parlamentu“. Zároveň s vyúčtováním dotace byly odeslány nevyčerpané finanční prostředky 
ve výši 220 319,25 Kč. 
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Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na projekt „Výkon 
agendy sociálně právní ochrany dětí“. Zároveň s vyúčtováním dotace byly odeslány 
nevyčerpané finanční prostředky ve výši 483 655,78 Kč. 

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na projekt „Výkon 
sociální práce“. 

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje předloženo vyúčtování 
účelových neinvestičních dotací poskytnutých Ministerstvem školství, kultury a sportu ČR 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty výzkumu, vývoje a 
inovací pro ZŠ a MŠ.  

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem školství, kultury a sportu ČR z Programu státní 
podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a 
pěveckých sboru v roce 2019 na činnost „Východočeského divadla Pardubice“ a „Komorní 
filharmonie Pardubice“.  

Dne 29. 1.2020 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje zasláno vyúčtování účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem školství, kultury a sportu ČR z Programu 
kulturní aktivity obcí na projekty „Centra pro otevřenou kulturu Pardubice“. 

6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů 

Městské obvody předložily výkazy hospodaření za rok 2019 a byly stanoveny výše 
transferů mezi rozpočty MO a MmP. Jedná se o finanční vypořádání transferu podílu na 
daňových příjmech na základě koeficientů dle Statutu města Pardubic, vypořádání voleb do 
Evropského parlamentu, vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků za rok 
2019, vypořádání pojistných plnění za škodní události v letech 2018-2019, finanční vypořádání 
transferů na investiční akce a finanční vypořádání režijních nákladů v užívaných budovách.   

Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem 343 534,07 Kč: 

MO I – Střed: 
Vyrovnání podílu na dani z přidané hodnoty 2019 ve výši -4,- Kč, vyúčtování pojistných plnění 
za škodní události za rok 2018 v celkové výši 57 959,- Kč, vyúčtování pojistných plnění za 
škodní události za rok 2019 v celkové výši 200 758,- Kč, finanční vypořádání za dozor hasičů na 
akci MO II – Polabiny ve výši 5 000,- Kč, finanční vypořádání režijních nákladů v pronajatých 
prostorách v budovách U Divadla 828 ve výši -149 417,50 Kč, J. Palacha 324 – 6 ve výši   
-4 948,42 Kč a J. Palacha 324 – 16/23 ve výši -26 839,20 Kč a finanční vypořádání 25 % podílu 
na vybraném nájemném z pozemků ve výši 861 572,47 Kč.  
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MO II – Polabiny: 
Vyúčtování pojistných plnění za škodní události v za rok 2018 v celkové výši 27 411,- Kč, 
vyúčtování pojistných plnění za škodní události za rok 2019 v celkové výši 62 347,- Kč, finanční 
vypořádání za dozor hasičů na akci MO II – Polabiny ve výši -5 000,- Kč, finanční vypořádání 
akce „RPS Lidická, Ležáků, Partyzánů (za rok 2019) ve výši -2 529 438,20 Kč, finanční 
vypořádání režijních nákladů za objekt DDM Alfa – knihovna ve výši -92 792,- Kč, finanční 
vypořádání režijních nákladů za objekt Chemiků 128 ve výši -143 904,- Kč, finanční vypořádání 
režijních nákladů za objekt Kosmonautů 274 ve výši -16 786,26 Kč, finanční vypořádání 25 % 
podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 271 400,66 Kč.  

MO III – Studánka: 
Vyrovnání podílu na dani z přidané hodnoty 2019 ve výši -5,- Kč, vyúčtování pojistných plnění 
za škodní události za rok 2018 ve výši 103 071,- Kč, vyúčtování pojistných plnění za škodní 
události za rok 2019 ve výši 73 638,- Kč, finanční vypořádání režijních nákladů za objekt E. 
Košťála 1016/205-207 ve výši -22 885,- Kč, finanční vypořádání režijních nákladů za objekt J. 
Zajíce 983 ve výši -80 331,47 Kč, finanční vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném 
z pozemků ve výši 147 061,49 Kč.  

MO IV – Pardubičky:  
Vyrovnání podílu na dani z přidané hodnoty 2019 ve výši 4,- Kč, vyúčtování pojistných plnění 
za škodní události za rok 2018 ve výši 15 671,- Kč, vyúčtování pojistných plnění za škodní 
události za rok 2019 ve výši 62 921,69 Kč, finanční vypořádání 25 % podílu na vybraném 
nájemném z pozemků ve výši 460 776,76 Kč. 

MO V – Dukla:  
Vyrovnání podílu na dani z přidané hodnoty 2019 ve výši -6,- Kč, vypořádání 25 % podílu na 
vybraném nájemném z pozemků ve výši 172 103,03 Kč. 

MO VI – Svítkov: 
Vyrovnání podílu na dani z přidané hodnoty 2019 ve výši -4,- Kč, vyúčtování pojistných plnění 
za škodní události za rok 2019 ve výši 18 150,- Kč, finanční vypořádání režijních nákladů za 
objekt Za Oborou 337 – knihovna ve výši -7 197,- Kč, finanční vypořádání režijních nákladů za 
objekt MŠ Lány na Důlku 35 – knihovna ve výši -13 590,- Kč, finanční vypořádání voleb ve výši 
311,12 Kč, finanční vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 
473 299,92 Kč.  

MO VII – Rosice nad Labem:  
Vyúčtování pojistných plnění za škodní události za rok 2018 ve výši 4 566,- Kč, vyúčtování 
pojistných plnění za škodní události za rok 2019 ve výši 66 341,- Kč, finanční vypořádání 25 % 
podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 132 941,87 Kč. 

MO VIII – Hostovice:  
Vyrovnání podílu na dani z přidané hodnoty 2019 ve výši -7,- Kč, finanční vypořádání za 
zpracování energetického auditu KD Hostovice ve výši 214 000,- Kč, vypořádání 25 % podílu 
na vybraném nájemném z pozemků ve výši 5 383,11 Kč. 
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7. Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem
Pardubice a obchodních společností s majetkovou účastí města

7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Statutární město Pardubice zřizuje celkem 57 příspěvkových organizací ve školství, 
kultuře, zdravotnictví a sociální oblasti. Hospodaření za rok 2019 deseti příspěvkových 
organizací skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem a čtyřiceti sedmi příspěvkových 
organizací skončilo s kladným hospodářským výsledkem, který byl, v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozdělen dle návrhu 
jednotlivých organizací do jejich rezervních fondů a fondů odměn.  

Tabulka č. 9: Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací – sumarizace  

Odvětví Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta 

Školství 41 9 158 485,62 0 0,00 

Kultura 4 2 433 811,42 0 0,00 

Zdravotnictví 1 99 145,35 0 0,00 

Sociální 1 210 648,92 0 0,00 

Celkem 47 11 902 091,31 0 0,00 

Odvětví Organizace s vyrovnaným hospodařením 

Školství 9 0,00 0 0,00 

Zdravotnictví 1 0,00 0 0,00 

7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města 

Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován 
na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok 2019 a je obsahem přílohy č. 3 
Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2019.  

8. Monitoring hospodaření města za rok 2019

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků navazuje na dřívější Monitoring 
hospodaření obcí, který Ministerstvo financí provádělo od roku 2009. V roce 2017 provedlo 
Ministerstvo financí změnu v metodice monitoringu hospodaření obcí, kterou došlo ke zrušení 
usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 a zároveň k přijetí nového usnesení vlády 
ČR ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků. 
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Záměrem provedené změny monitoringu bylo dosažení jeho souladu se zákonem č. 
23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabyl účinnosti dne 21. února 2017. 
Do soustavy ukazatelů monitoringu bylo mimo jiné přidáno pravidlo rozpočtové odpovědnosti 
pro ÚSC, které se týká obcí a krajů bez jejich příspěvkových organizací. V rámci monitoringu je 
pravidlo rozpočtové odpovědnosti považováno za primární ukazatel, kterému byly ostatní 
ukazatele přizpůsobeny.  

Monitoring hospodaření statutárního města Pardubic vychází z údajů k 31. 12.2019 za 
statutární město Pardubice včetně městských obvodů a jím zřizované příspěvkové organizace. 

  Tabulka č. 10: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi 

Počet obyvatel Příjmy celkem 
po konsolidaci Úroky

Uhrazené 
splátky 

dluhopisů a 
půjčených 
prostředků

Dluhová služba 
celkem

Ukazatel 
dluhové služby 

(%)

1 2 3 4 5 6
90 688 2 485 196,57 6 766,43 0,00 6 766,43 0,27

Průměr příjmů 
za poslední    4 

roky
Zadluženost

Pravidlo 
rozpočtové 

odpovědnosti 
(%)

Aktiva celkem Cizí zdroje

Podíl CZ cizích 
zdrojů k 

celkovým 
aktivům (%)

7 8 9 10 11 12
2 264 485 325 384,62 14,37 17 681 609,54 911 939,40 5,16

Oběžná aktiva Krátkodobé 
závazky

Celková 
likvidita Stav na BÚ

Stav bankovních 
účtů zřízených 
příspěvkových 

organizací

Zadluženost 
zřízených 

příspěvkových 
organizací

13 14 15 16 17 18
1 463 208,48 542 684,61 2,70 880 530,83 250 874,32 0,00

9. Rozpočtová opatření za rok 2019

Souhrnný přehled rozpočtových opatření MmP, schválených v roce 2019 
Zastupitelstvem města Pardubic případně Radou města Pardubic, je obsahem přílohy č. 1 
Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2019 (celkem bylo schváleno 536 rozpočtových 
opatření).  

Schválení změny rozpočtu je dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, je v kompetenci Zastupitelstva města. Schválení některých rozpočtových 
opatření bylo dle usnesení ZmP Z/128/2018 ze dne 20. 12.2018 v souladu § 102 odst. 2 
a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Rady města.
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Zveřejňování na úřední desce, internetových stránkách a listinné podobě. Na základě 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souladu s § 16 odst. 5 a 
§ 11 odst. 4 byla rozpočtová opatření zveřejněna do 30 dnů ode dne jejich schválení na
internetových stránkách a současně bylo vyvěšeno oznámení na úřední desce, kde jsou 
zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.  

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města
Pardubic za rok 2019 

Přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za období od 1. 1.2019 do 
31. 12.2019 provedl, ve smyslu ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajský úřad Pardubického kraje na úřadu města a městských obvodech v termínu od 
20. 4.2020 do 30. 4.2020 a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření statutárního města
Pardubic vykonané na úřadu města a městských obvodech v termínu od 25. 11.2020 do 
6. 12.209.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2019 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního 
města Pardubic za rok 2019 a Zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření městských obvodů 
za rok 2019 je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2019.  

11. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019 včetně
městských obvodů sestavená k rozvahovému dni 31. 12.2019 

Dne 1. 9.2012 nabyl účinnosti zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byla 
zavedena povinnost pro vybrané účetní jednotky dle § 4 odst. 8 písmeno w) schvalovat účetní 
závěrku. Zároveň byl novelizován § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že v pravomoci zastupitelstva je: „schvalovat 
rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni“. 
Rozvahovým dnem se rozumí 31. 12. kalendářního roku. 

Účetní závěrka statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za rok 2019 
sestavená k rozvahovému dni 31. 12.2019 obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o 
změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, přílohu, inventarizační zprávu a 
inventurní soupisy, je předkládána ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic na jeho jednání 
dne 18. 6.2020. 



Příjmy Schválený  rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. a V. změna VI. změna FV za rok 2018 VIII. změna IX. změna X. změna XI. změna Závěr 2019 Aktuální rozpočet Závěrečný účet
údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VII. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2019 za rok 2019

1

2 1.Daňové příjmy 1 372 506,4 0,0 8 216,8 6,3 46 078,1 0,0 317,5 0,0 425,3 0,0 -66,9 27 491,4 1 454 974,9 1 525 523 693,40
3 11.Daně z příjmů: 739 415,3 0,0 0,0 0,0 46 078,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 953,0 792 446,4 792 446 248,47
4 daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost) 360 137,2 -8 099,7 352 037,5 398 115 507,12
5 daň z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.) 41 908,2 -1 196,2 40 712,0 40 711 989,82
6 daň z příjmů FO placená poplatníky 8 968,9 911,4 9 880,3 9 880 251,56
7 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 28 976,6 4 351,9 33 328,5 33 328 508,82
8 daň z příjmů právnických osob 299 424,4 10 985,6 310 410,0 310 409 991,15
9 daň z příjmů právnických osob za obce 0,0 46 078,1 46 078,1 46 078 040,00

10 12. Daň z přidané hodnoty - celkem 611 082,7 611 082,7 698 721 682,70

11 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO 399 791,1 0,0 8 216,8 6,3 0,0 0,0 317,5 0,0 425,3 0,0 -66,9 893,5 409 583,6 480 128 040,7
12 transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3 -244 451,4 -244 451,4 0,00
13 transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 33 159,8 33 159,8 0,00
14 transfer z/na MO I - střed 0,0 72,6 61,0 280,6 414,2 -41 077 125,00
15 transfer z/na MO II - Polabiny 0,0 8 216,8 72,6 141,4 8 430,8 -24 712 951,00
16 transfer z/na MO III - Studánka 0,0 6,3 58,1 62,6 -53,5 73,5 -28 596 711,00
17 transfer z/na MO IV - Pardubičky 0,0 58,1 58,1 -27 713 175,00
18 transfer z/na MO V - Dukla 0,0 -103,6 -103,6 -34 769 464,00
19 transfer z/na MO VI - Svítkov 0,0 58,1 146,9 205,0 -29 067 829,00
20 transfer z/na MO VII - Rosice nad Labem 0,0 58,1 13,4 -13,4 263,6 321,7 -29 367 611,00
21 transfer z/na MO VIII - Hostovice 0,0 43,5 349,3 392,8 -3 288 776,00
22 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 98 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 358,2 108 658,2 108 662 686,40
23 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,5 456,5 456 567,71
24 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 25,0 231,8 256,8 256 831,98
25 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 25,0 174,7 199,7 199 735,73
26 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
27 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0 0,0 0,0 0,00
28 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,8 1 647,8 1 674 800,00
29 poplatek na podporu sběru, zpracování a odstranění odpadu (autovraky) 0,0 0,0 0,0 27 000,00
30 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr. 1 250,0 397,8 1 647,8 1 647 800,00
31 136.Správní poplatky 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -900,0 26 100,0 26 077 375,00
32 za provozování živností 2 000,0 -329,0 1 671,0 1 670 740,00
33 ostatní správní poplatky 25 000,0 -571,0 24 429,0 24 406 635,00
34 138. Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 453,9 80 453,9 80 453 943,69
35 1381 Daň z hazardních her 70 000,0 -60 000,0 -1 687,3 8 312,7 8 312 689,25
36 1382 Zrušený odvod z loterií 0,0 41,9 41,9 41 899,13
37 1385 Dílčí daň z technických her 0,0 60 000,0 12 099,3 72 099,3 72 099 355,31
38 15.Majetkové daně 135 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 286,7 144 286,7 144 286 717,83
39 daň z nemovitosti 135 000,0 9 286,7 144 286,7 144 286 717,83

40 2.Nedaňové příjmy 465 247,4 -69 550,0 -5 327,3 -7 008,9 -67 922,0 -7 130,0 516,9 0,0 751,8 8 320,0 -3 242,7 -39 203,2 275 452,0 301 143 015,02
41 21.Příjmy z vlastní činnosti a  odvody přebytků organizací 183 788,0 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 0,0 1 277,4 60,0 90,0 0,0 185 259,5 198 475 199,43
42 211.Příjmy z vlastní činnosti 36 350,0 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 0,0 677,4 0,0 40,0 0,0 37 111,5 41 998 523,26
43 OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů 1 500,0 600,0 2 100,0 2 125 933,20
44 OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 800,0 2 800,0 1 225 899,56
45 OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 1 200,0 1 200,0 1 142 006,12
46 OMI - úplaty z věcných břemen 1 200,0 1 200,0 1 994 121,45
47 OSV - ubytovna Češkova 2 000,0 2 000,0 2 327 278,00
48 OŠKS - příjmy z Britského centra 900,0 900,0 702 652,00
49 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro 200,0 200,0 524 869,78
50 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim 600,0 600,0 254 244,02
51 OŠKS - Kulturní centrum - závěrečné vyúčtování 0,0 0,0 73 100,00
52 OD - příjmy z parkovacích automatů 21 900,0 21 900,0 25 091 252,00
53 OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž 100,0 100,0 161 009,00
54 OD - příjmy z parkovného službou SMS 1 500,0 1 500,0 2 852 660,00
55 MP - příjmy z poskytování služeb - DDH 0,0 44,1 77,4 40,0 161,5 171 431,00
56 OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO) 950,0 950,0 1 055 100,00
57 OŽP - příjmy z těžby dřeva 1 500,0 1 500,0 1 442 202,13
58 OIT - ostatní příjmy 0,0 0,0 410 660,00
59 ORS - Zimní ledový park 0,0 0,0 153 065,00
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60 KT - svatební obřady 0,0 0,0 264 682,00
61 Ostatní příjmy 0,0 0,0 26 358,00
62 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 50,0 0,0 110,0 60 000,00
63 Odvod - MŠ Motýlek (J. Ressla) 0,0 60,0 60,0 60 000,00
64 Odvod - ZŠ A. Krause 0,0 50,0 50,0 0,00
65 213. Příjmy z pronájmu majetku 147 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 147 738,0 152 064 878,74
66 OŽP - příjmy z kompostárny 120,0 120,0 133 100,00
67 KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu 50,0 50,0 50 750,00
68 OMI - příjmy z pronájmu pozemků 5 300,0 5 300,0 10 563 495,40
69 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 500,0 600,0 1 100,0 945 305,97
70 OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů 5 500,0 5 500,0 5 363 122,00
71 OMI - správa sportovišť - - - - - - - - - - - - - -

72 příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum 18 780,0 18 780,0 19 042 783,64
73 příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště 1 900,0 1 900,0 1 476 644,98
74 příjmy z pronájmu areálu Skateparku 913,0 913,0 931 002,04
75 příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna 100,0 100,0 125 673,63
76 příjmy z pronájmu areálu Letní stadion 500,0 500,0 398 000,00
77 příjmy z pronájmu areálu Zimní sportovní park 29,1 29,1 29 040,00
78 příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku 244,9 244,9 244 895,00
79 příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice 371,1 371,1 371 043,00
80 příjmy z pronájmu areálu MAS 1 689,4 1 689,4 1 689 317,00
81 příjmy z pronájmu areálů sportovišť 165,5 165,5 0,00
82 OMI - správa nebytových prostor - - - - - - - - - - - - - -

83 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 1 000,0 1 000,0 1 128 667,66
84 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha 4 000,0 4 000,0 4 074 207,62
85 příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní 13 900,0 13 900,0 13 657 966,59
86 příjmy z pronájmu movitých věcí 2 225,0 2 225,0 2 263 588,64
87 OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP) - - - - - - - - - - - - - -

88 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty 86 150,0 86 150,0 85 815 037,57
88 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 3 700,0 3 700,0 3 761 238,00
89 214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 4 351 797,43
90 příjmy z úroků bankovních účtů 300,0 300,0 4 359 141,90
91 kurzové rozdíly v příjmech - Tech Revolution 0,0 0,0 -7 344,47
92 ostatní finanční operace 0,0 0,0 0,00
93 22.Přijaté sankční platby, pokuty 15 000,0 0,0 0,0 107,0 313,8 310,0 69,0 0,0 0,0 0,0 269,0 231,8 16 300,6 20 115 501,61
94 221. Přijaté sankční platby 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 18 482 080,37
95 Sankční platby - městská policie 3 838,0 3 838,0 6 546 125,93
96 Sankční platby - delikty a dopravní přestupky 9 000,0 9 000,0 9 442 286,14
97 Sankční platby - ostatní 2 162,0 2 162,0 2 493 668,30
98 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 0,0 0,0 107,0 313,8 310,0 69,0 0,0 0,0 0,0 269,0 231,8 1 300,6 1 633 421,24
99 FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi 0,0 69,0 69,0 69 000,00

100 FV minulých let - Program podpory sportu 0,0 107,0 310,0 269,0 686,0 806 821,20
101 FV minulých let - vyúčtování voleb prezidenta 0,0 225,4 225,4 225 358,95
102 FV minulých let - vyúčtování voleb do zastupitelstva obce 0,0 88,4 88,4 88 344,67
103 FV minulých let - ZŠ Waldorfská 0,0 231,8 231,8 231 778,00
104 Přijaté vratky trasferů - P-PINK 0,0 0,0 123 342,81
105 Přijaté vratky transferů - programy podpory 0,0 0,0 80 125,61
106 Přijaté vratky transferů - sportovní park Pardubice 0,0 0,0 8 650,00
107 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaň. příjmy 248 712,1 -69 550,0 0,0 -7 115,9 -68 279,9 -7 440,0 447,9 0,0 -525,6 8 260,0 -3 601,7 -29 335,0 71 571,9 80 232 313,98
108 přijaté pojistné náhrady 1 500,0 592,2 2 092,2 2 760 070,00
109 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sankční platby 0,0 0,0 169 852,14
110 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - bezpečnost a veřejný pořáde 0,0 20,1 3,2 15,9 39,2 292 257,14
111 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 0,0 0,0 305 667,12
112 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní 0,0 0,0 4 293 569,65
113 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0 0,0 666,00
114 OŽP - využívání a zneškodňování odpadů -  EKO-KOM 9 000,0 9 000,0 11 147 149,50
115 OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní 400,0 400,0 432 684,00
116 OŽP - příjmy od SmP a.s. - separovaný sběr 1 000,0 1 000,0 726 936,00
117 OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru 0,0 0,0 71 000,00
118 OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 2 700,0 2 700,0 3 372 580,95
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119 OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách 10 000,0 10 000,0 7 286 784,75
120 OMI - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorách 40 800,0 40 800,0 44 192 055,73
121 OMI - příjmy z prodeje hrobového příslušenství 0,0 0,0 0,00
122 Příjem daru od Willing Bohemia pro MP 0,0 50,0 50,0 50 000,00
123 Příjem daru od Elektrárna Opatovice pro ZŠ a MŠ A. Krause 0,0 60,0 60,0 0,00
124 KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti 0,0 128,0 128,0 131 041,00
125 Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou (MZe) 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000 000,00
126 předpokládaná výše Souhrnného dotačního vztahu 70 000,0 -70 000,0 0,0 0,00
127 předpokládaná výše transferu z MO - správa IT 3 240,0 -3 240,0 0,0 0,00
128 předpokládaná dotace - příspěvek SSmP na provoz 67 000,0 -67 000,0 0,0 0,00
129 předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí 5 600,0 -5 600,0 0,0 0,00
130 předpokládaná dotace - výkon sociální práce 1 900,0 -1 900,0 0,0 0,00
131 předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské pé 1 000,0 -1 000,0 0,0 0,00
132 předpokládaný příjem Pk - Dostihový spolek - reklamní plnění 0,0 302,5 302,5 0,00
133 předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní inves 4 255,0 -1 786,0 -1 965,4 -503,6 0,0 0,00
134 předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územ 3 517,8 -1 555,6 -1 652,2 -310,0 0,0 0,00
135 předpoklad dotace - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa 0,0 3 700,0 -3 700,0 0,0 0,00
136 předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa 0,0 4 200,0 -4 200,0 0,0 0,00
137 předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2019 1 350,0 -1 350,0 0,0 0,00
138 předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2020 0,0 3 600,0 -3 600,0 0,0 0,00
139 předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na 4 255,1 -754,5 -3 500,6 0,0 0,00
140 předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution 390,0 -152,5 -237,5 0,0 0,00
141 předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera 17 216,2 -17 216,2 0,0 0,00
142 předpokládaná dotace - Smart akcelerátor 0,0 450,0 -450,0 0,0 0,00
143 předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II 3 588,0 -2 147,8 -373,1 -1 067,1 0,0 0,00
144 ostatní nedaňové příjmy 0,0 0,0 0,00
145 24. Přijaté splátky půjčených prostředků 17 747,3 0,0 -5 327,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10 100,0 2 320,0 2 320 000,00
146 Rozvojový fond Pardubice - splátka zápůjčky 2 000,0 2 000,0 2 000 000,00
147 Česká abilympijská asociace - splátka zápůjčky 100,0 100,0 100 000,00
148 TJ Sokol Pardubice I - splátka zápůjčky 220,0 220,0 220 000,00
149 TJ Synthesia Pardubice - splátka zápůjčky 100,0 -100,0 0,0 0,00
150 VaK Pardubice - splátka zápůjčky 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
151 HC Dynamo Pardubice - splátka zápůjčky (15 000,0 tis.) 2 000,0 -2 000,0 0,0 0,00
152 HC Dynamo Pardubice - dohoda o změně závazku (16 636,6 tis.) 3 327,3 -3 327,3 0,0 0,00
153 splátky ostatních půjček 0,0 0,0 0,00

154 3.Příjmy kapitálové 115 499,8 500,0 44 333,2 0,0 1 420,0 13 500,0 31 659,0 0,0 50,0 -4 500,6 -154 579,8 -5 692,6 42 189,0 42 514 882,68
155 311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 15 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 690,0 41 689,0 41 689 179,40
156 příjmy z prodeje pozemků 2 000,0 3 699,0 12 022,0 17 721,0 17 721 059,40
157 příjmy z prodeje bytů 7 000,0 16 754,0 23 754,0 23 754 120,00
158 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 6 300,0 -6 300,0 0,0 0,00
159 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 214,0 214,0 214 000,00
160 312.Ostatní kapitálové příjmy 100 199,8 500,0 44 333,2 0,0 1 420,0 13 500,0 27 960,0 0,0 50,0 -4 500,6 -154 579,8 -28 382,6 500,0 560 000,00
161 předpoklad dotace - Lesní hospodářské osnovy 150,0 -150,0 0,0 0,00
162 předpoklad dotace - Elektromobilita města 4 850,0 -4 850,0 0,0 0,00
163 předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - křižovatky 25 713,0 -25 713,0 0,0 0,00
164 předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém 42 500,0 -42 500,0 0,0 0,00
165 předpoklad dotace - Inteligentní parkování kol - cyklověž 9 000,0 -9 000,0 0,0 0,00
166 předpoklad dotace - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice 900,0 -737,4 -162,6 0,0 0,00
167 předpoklad dotace - Koncepce zeleně - sídelní zeleň 2 300,0 -2 300,0 0,0 0,00
168 předpoklad dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov 70,0 -70,0 0,0 0,00
169 předpoklad dotace - Náhrdelník na Chrudimce 6 500,0 -6 500,0 0,0 0,00
170 předpoklad dotace - Studánecký les - III. etapa 0,0 1 420,0 -1 420,0 0,0 0,00
171 předpoklad dotace - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa 0,0 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
172 předpoklad dotace - ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa 0,0 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
173 předpoklad dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa 0,0 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
174 předpoklad dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkam 0,0 1 100,0 -1 100,0 0,0 0,00
175 předpoklad transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická 8 216,8 -8 216,8 0,0 0,00
176 předpoklad dotace - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 450,0 -450,0 0,0 0,00
177 předpoklad dotace Pk - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
178 předpoklad transfer MO VIII - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 300,0 50,0 -350,0 0,0 0,00
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179 předpoklad dotace - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 450,0 -450,0 0,0 0,00
180 předpoklad dotace Pk - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
181 předpoklad transfer MO I - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
182 předpoklad dotace - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 450,0 -450,0 0,0 0,00
183 předpoklad dotace Pk - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
184 předpoklad transfer MO VII - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
185 předpoklad dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů 0,0 6 000,0 -6 000,0 0,0 0,00
186 předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - 0,0 6 000,0 -6 000,0 0,0 0,00
187 předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů 0,0 6 300,0 -6 300,0 0,0 0,00
188 předpoklad dotace - RPS nábřeží Závodu míru 0,0 4 500,0 -584,5 -3 915,5 0,0 0,00
189 předpoklad transfer MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - předf 0,0 4 500,0 -4 500,0 0,0 0,00
190 předpoklad transfer MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastn 0,0 4 500,0 583,9 -5 083,9 0,0 0,00
191 předpoklad dotace - Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prů 0,0 27 960,0 -27 960,0 0,0 0,00
192 předpoklad dotace - Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček 0,0 0,0 0,00
193 Dar - ZŠ a MŠ A. Krause 0,0 0,0 60 000,00
194 Dar Foxcon - Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště 0,0 500,0 500,0 500 000,00
195 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0 0,0 265 703,28
196 4.Přijaté transfery 0,0 81 282,0 0,0 29 011,5 65 697,3 12 620,4 19 874,8 0,0 21 496,3 24 878,9 55 608,9 26 656,3 337 126,4 337 124 810,78
197 41.Přijaté neinvestiční transfery 0,0 81 282,0 0,0 24 829,8 65 697,3 12 620,4 19 874,8 0,0 19 222,3 14 830,2 34 868,4 22 225,5 295 450,7 295 449 134,79
198 411.Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 81 282,0 0,0 23 891,7 4 536,3 12 570,4 10 688,8 0,0 18 631,7 14 830,2 27 514,0 21 134,6 215 079,7 215 078 204,17
199 souhrnný dotační vztah 0,0 81 282,0 39,8 35,1 81 356,9 81 356 829,00
200 dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí 0,0 6 277,3 7 543,3 13 820,6 13 820 559,00
201 dotace MPSV - výkon sociální práce 0,0 1 148,3 1 325,5 2 473,8 2 473 775,00
202 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 820,0 820,0 820 000,00
203 dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úr 0,0 754,5 754,5 754 460,31
204 dotace MV - Podpora integrace cizinců 0,0 1 390,2 1 390,2 1 390 176,00
205 dotace MF - volby do Evropského parlamentu 0,0 2 683,0 2 683,0 2 683 000,00
206 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I 0,0 -593,8 -593,8 -593 806,09
207 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II 0,0 -460,4 -460,4 -460 375,95
208 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III 0,0 -415,1 -415,1 -415 114,00
209 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV 0,0 -165,6 -165,6 -165 633,30
210 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V 0,0 -525,9 -525,9 -525 920,39
211 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI 0,0 -151,9 -151,9 -151 950,30
212 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII 0,0 -148,6 -148,6 -148 595,32
213 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII 0,0 -13,4 -13,4 -13 372,40
214 dotace MF - sčítání lidu 2021 - krajské město (ÚZ 98020) 0,0 34,9 34,9 34 830,00
215 dotace MF - sčítání lidu 2021 - obec (ÚZ 98018) 0,0 54,4 54,4 54 390,00
216 dotace MK - Komorní filharmonie 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000 000,00
217 dotace MK - VČD 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000 000,00
218 dotace MK - COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion 0,0 240,0 240,0 240 000,00
219 dotace MK - COK - Divadlo 29 - Elektroconnexion 0,0 100,0 100,0 100 000,00
220 dotace MK - COK - Divadlo 29 - Naplnění - přehlídka soch 0,0 356,0 356,0 356 000,00
221 dotace MK - COK - Divadlo 29 - Textconnexion 0,0 80,0 80,0 80 000,00
222 dotace MK - COK - Divadlo 29 - aniLAB/ 0,0 80,0 80,0 80 000,00
223 dotace MK - COK - GAMPA - Resilience 0,0 700,0 700,0 700 000,00
224 dotace MK - Program regenerace MPR 0,0 1 425,0 1 425,0 1 425 000,00
225 dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie 0,0 17,2 17,2 17 125,00
226 dotace MŽP - Revitalizace Matičního jezera 0,0 10 611,2 10 611,2 10 611 191,80
227 dotace Mze - Hospodaření v lesích 0,0 292,3 292,3 292 310,00
228 dotace MPSV - Vzdělávání členů požárních jednotek 0,0 197,1 197,1 197 120,97
229 dotace MPSV - Vzdělávání členů požárních jednotek - transfer na MO I 0,0 -197,1 -197,1 -197 120,97
230 dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci - projekt OP Zaměstnan 0,0 760,7 740,4 1 501,1 1 501 045,60
231 dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky - projekt OP Zaměstn 0,0 699,8 760,7 1 460,5 1 460 476,80
232 dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 0,0 2 147,8 373,1 2 520,9 2 520 856,11
233 dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice 0,0 1 786,0 1 965,4 3 751,4 3 751 451,15
234 dotace MMR - Zprostředkující subjekt integrované úzmení investice 0,0 1 555,6 1 652,2 3 207,8 3 207 801,04
235 dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa 0,0 389,5 4 023,5 4 413,0 4 412 935,62
236 dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa 0,0 5 617,0 5 617,0 5 616 920,32
237 dotace MMR - ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - I. etapa 0,0 6 192,9 6 192,9 6 192 953,42
238 dotace MMR - ZŠ Spořilov - odborné učebny - I. etapa 0,0 3 002,3 3 002,3 3 002 263,73
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239 dotace MMR - ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - I. etapa 0,0 3 314,6 3 314,6 3 314 608,90
240 dotace MMR - ZŠ Družstevní - odborné učebny - I. etapa 0,0 4 946,7 4 946,7 4 946 750,73
241 dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa 0,0 7 002,6 7 002,6 7 002 597,50
242 dotace MMR - ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - I. etapa 0,0 5 145,9 5 145,9 5 145 841,89
243 dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 904,3 -810,0 2 094,3 2 094 246,00
244 dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 165,1 2 165,1 2 165 023,00
245 dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 665,5 2 665,5 2 665 490,00
246 dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 489,2 1 489,2 1 489 174,00
247 dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 209,6 2 209,6 2 209 536,00
248 dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 202,8 1 202,8 1 202 764,00
249 dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 587,5 2 587,5 2 587 465,00
250 dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 199,4 2 199,4 2 199 419,00
251 dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 483,4 1 483,4 1 483 338,00
252 dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 372,0 1 372,0 1 372 014,00
253 dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 751,2 2 751,2 2 751 206,00
254 dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 889,9 1 889,9 1 889 854,00
255 dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 601,4 2 601,4 2 601 364,00
256 dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV 0,0 426,8 426,8 426 806,00
257 dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP VVV 0,0 751,9 751,9 751 842,00
258 dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV 0,0 494,9 494,9 494 877,00
259 dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OP VVV 0,0 687,5 687,5 687 470,00
260 dotace MŠMT - MŠ Klubíčko (Grusova) - projekt v rámci OP VVV 0,0 647,4 647,4 647 374,00
261 dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV 0,0 558,6 558,6 558 548,00
262 dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP VVV 0,0 688,6 688,6 688 530,00
263 dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV 0,0 434,1 434,1 434 040,00
264 dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV 0,0 655,5 655,5 655 472,00
265 dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV 0,0 492,3 492,3 492 333,00
266 dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV 0,0 421,9 421,9 421 848,00
267 dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV 0,0 358,1 358,1 358 083,00
268 dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV 0,0 557,1 557,1 557 103,00
269 dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV 0,0 609,9 609,9 609 882,00
252 dotace MŠMT - ZUŠ Lonkova - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 761,1 1 761,1 1 761 089,00
270 dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OP VVV 0,0 3 930,7 3 930,7 3 930 633,00
271 412.Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 0,0 938,1 61 161,0 50,0 9 186,0 0,0 345,0 0,0 7 354,4 1 083,5 80 118,0 80 118 017,00
272 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0 531,0 330,0 47,9 2,0 910,9 910 920,00
273 převody mezi rozpočty obcí - příspěvek na dojíždějící žáky 0,0 938,1 1 081,5 2 019,6 2 019 600,00
274 dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0 100,0 100 000,00
275 dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0 -50,0 -50,0 -50 000,00
276 dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany 0,0 54,0 54,0 54 000,00
277 dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - MO VIII 0,0 -54,0 -54,0 -54 000,00
278 dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany 0,0 27,0 27,0 27 000,00
279 dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - MO VII 0,0 -27,0 -27,0 -27 000,00
280 dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz 0,0 61 161,0 6 840,0 68 001,0 68 001 000,00
281 dotace z rozpočtu Pk - VČD - Grand festival smíchu 0,0 100,0 100,0 100 000,00
282 dotace z rozpočtu Pk - VČD - příspěvek na provoz 0,0 4 650,0 4 650,0 4 650 000,00
283 dotace z rozpočtu Pk - KF - příspěvek na provoz 0,0 3 850,0 3 850,0 3 850 000,00
284 dotace z rozpočtu Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ 0,0 15,0 15,0 15 000,00
285 dotace z rozpočtu Pk - Hospodaření v lesích 0,0 126,0 126,0 126 000,00
286 dotace z rozpočtu Pk - COK - aniLAB 0,0 10,0 10,0 10 000,00
287 dotace z rozpočtu Pk - COK - Jazzconnexion 0,0 20,0 20,0 20 000,00
288 dotace z rozpočtu Pk - COK - Electroconnexion 0,0 15,0 15,0 15 000,00
289 dotace z rozpočtu Pk - COK - Textconnexion 0,0 10,0 10,0 10 000,00
290 dotace z rozpočtu Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc 0,0 108,8 108,8 108 763,20
291 dotace z rozpočtu Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc 0,0 25,9 25,9 25 918,20
292 dotace z rozpočtu Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc 0,0 39,5 39,5 39 530,40
293 dotace z rozpočtu Pk - MŠ Pospíšilovo n. - potravinová pomoc 0,0 25,6 25,6 25 552,80
294 dotace z rozpočtu Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc 0,0 23,1 23,1 23 150,40
295 dotace z rozpočtu Pk - TIC - příspěvek na provoz 0,0 117,6 117,6 117 582,00
296 413.Převody z vlastních fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
297 z ostatních fondů a rozpočtových účtů města 0,0 0,0 0,00
298 415.Neinvestiční transfery ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,6 0,0 0,0 7,4 253,0 252 913,62
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299 příjem od mezinárodních institucí - EURO EQUUS 0,0 93,1 93,1 93 060,50
300 dotace od mezinárodních institucí - URBACT - Tech Revolution 0,0 152,5 7,4 159,9 159 853,12
301 42.Přijaté investiční transfery 0,0 0,0 0,0 4 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 274,0 10 048,7 20 740,5 4 430,8 41 675,7 41 675 675,99
302 421. Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 0,0 0,0 4 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 274,0 10 048,7 20 740,5 4 430,8 41 675,7 41 675 675,99
303 dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa 0,0 2 274,0 2 274,0 2 274 086,12
304 dotace MMR - ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - I. etapa 0,0 2 808,6 2 808,6 2 808 598,35
305 dotace MMR - ZŠ Družstevní - odborné učebny - I. etapa 0,0 3 553,0 3 553,0 3 552 951,86
306 dotace MMR - ZŠ Spořilov - odborné učebny - I. etapa 0,0 11 069,0 11 069,0 11 069 040,10
307 dotace MMR - ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - I. etapa 0,0 2 422,5 2 422,5 2 422 447,21
308 dotace MMR - ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - I. etapa 0,0 2 958,6 2 958,6 2 958 541,02
309 dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa 0,0 3 080,8 3 080,8 3 080 796,03
310 dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa 0,0 4 181,7 7 240,1 11 421,8 11 421 803,45
311 dotace MPSV - Vzdělávání členů požárních jednotek 0,0 9,4 9,4 9 404,93
312 dotace MPSV - Vzdělávání členů požárních jednotek - transfer na MO I 0,0 -9,4 -9,4 -9 404,93
313 dotace MMR - ÚS Krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice 0,0 737,4 737,4 737 411,85
314 dotace MV - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 450,0 450,0 450 000,00
315 dotace MV - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 450,0 450,0 450 000,00
316 dotace MV - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 450,0 450,0 450 000,00
317 422. Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
318 dotace RR - 0,0 0,0 0,00
319 dotace z rozpočtu Pk - 0,0 0,0 0,00
320 424. Investiční transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
321 0,0 0,0 0,00

322 PŘÍJMY CELKEM 1 953 253,6 12 232,0 47 222,7 22 008,9 45 273,4 18 990,4 52 368,2 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 9 251,9 2 109 742,3 2 206 306 401,88
324 FINANCOVÁNÍ 845 185,5 8 690,0 27 991,0 20 662,6 29 719,5 29 010,1 7 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -244 776,0 724 189,0 86 813 274,79
325 81.Financování z tuzemska 845 185,5 8 690,0 27 991,0 20 662,6 29 719,5 29 010,1 7 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -244 776,0 724 189,0 32 639 528,18
326 811.Krátkodobé financování 570 409,5 8 690,0 27 991,0 20 662,6 29 719,5 29 010,1 7 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694 189,0 2 639 528,18
327 změna stavu na bankovních účtech 570 409,5 8 690,0 27 991,0 20 662,6 27 355,2 29 010,1 7 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 691 824,7 14 347 410,70
328 NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) 570 409,5 8 690,0 27 991,0 20 662,6 27 941,1 29 010,1 9 202,7 693 907,0 0,00
329 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - usnesení 11 954,0 11 954,0 0,00
330 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - zlepšené RUD 2018 100 000,0 100 000,0 0,00
331 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - položky 318 274,5 318 274,5 0,00
332 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - ostatní 150 000,0 150 000,0 0,00
333              FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 0,0 1 778,4 1 778,4 1 778 209,29
334              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU - MmP -7 000,0 -2 381,5 -9 381,5 -9 015 445,91
335              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU - MP -2 819,0 17,2 -2 801,8 -2 974 239,69
336              FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0 -1 496,4 -1 496,4 -1 496 406,21
337 812.Dlouhodobé financování - úvěry 274 776,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -244 776,0 30 000,0 30 000 000,00
338 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní 274 776,0 -244 776,0 30 000,0 30 000 000,00
339 812.Dlouhodobé financování - splátky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
340 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,0 0,0 0,00
341 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP 0,0 0,0 0,00
342 82.Financování ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
343 822.Dlouhodobé financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
344 dlouhodobé přijaté finanční prostředky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
345 89.Opravné položky k peněžním operacím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 173 746,61
346 8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge apod.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 248 456,19
347 8902 nerealizované kurzové rozdíly, pohyby na devizových účtech 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74 709,58

348 ZDROJE  CELKEM 2 798 439,1 20 922,0 75 213,7 42 671,5 74 992,9 48 000,5 60 074,5 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 -235 524,1 2 833 931,3 2 293 119 676,67
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Vlastní příjmy (součet tříd 1+2+3) 1 953 253,6 -69 050,0 47 222,7 -7 002,6 -20 423,9 6 370,0 32 493,4 0,0 1 227,1 3 819,4 -157 889,4 -17 404,4 1 772 615,9 1 869 181 591,10
Přijaté dotace (třída 4) 0,0 81 282,0 0,0 29 011,5 65 697,3 12 620,4 19 874,8 0,0 21 496,3 24 878,9 55 608,9 26 656,3 337 126,4 337 124 810,78
Celkem 1 953 253,6 12 232,0 47 222,7 22 008,9 45 273,4 18 990,4 52 368,2 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 9 251,9 2 109 742,3 2 206 306 401,88
Celkem příjmy po úpravách rozpočtu 2 109 742,3

PŘÍJMY CELKEM 1 953 253,6 12 232,0 47 222,7 22 008,9 45 273,4 18 990,4 52 368,2 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 9 251,9 2 109 742,3 2 206 306 401,88
FINANCOVÁNÍ 845 185,5 8 690,0 27 991,0 20 662,6 29 719,5 29 010,1 7 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -244 776,0 724 189,0 86 813 274,79
ZDROJE  CELKEM 2 798 439,1 20 922,0 75 213,7 42 671,5 74 992,9 48 000,5 60 074,5 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 -235 524,1 2 833 931,3 2 293 119 676,67

VÝDAJE  CELKEM 2 798 439,1 20 922,0 75 213,7 42 671,5 74 992,9 48 000,5 60 074,5 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 -235 524,1 2 833 931,3 2 293 119 676,67
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00ROZDÍL  CELKEM (saldo)
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1 214 - Městská policie 83 035,0 0,0 3 706,0 5,0 1 869,4 0,0 1 108,4 0,0 317,4 0,0 -1 075,6 2,0 88 967,6 87 817 326,52
2 Provoz MP vč. DDH 11 200,0 5,0 114,2 3,2 77,4 -944,1 2,0 10 457,7 9 635 826,21
3 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 51 300,0 283,6 600,0 330,0 257,0 52 770,6 52 756 406,00
4 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH) 17 955,0 272,2 -50,0 -300,0 17 877,2 17 824 972,00
5 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 200,0 50,0 80,0 330,0 308 199,00
6 Strojní investice 1 000,0 -100,0 -87,0 -90,0 -168,5 554,5 547 249,01
7 Stavební investice 200,0 -79,2 120,8 120 758,00
8 Stavební investice - Služebna MP Chrudimská 2648 0,0 179,2 179,2 144 776,50
9 Služebna MP Chrudimská 2468 - optická síť - II. etapa 0,0 30,0 30,0 29 559,00

10 Prevence kriminality 100,0 100,0 99 721,83
11 Náklady na právní zastoupení 50,0 50,0 0,00
12 Digitalizace městského kamerového systému 830,0 -30,0 909,4 341,0 2 050,4 2 050 318,00
13 Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka 0,0 2 006,0 61,0 2 067,0 2 066 614,27
14 Městský kamerový systém - rozšiřování 0,0 1 700,0 290,0 -402,0 1 588,0 1 579 989,00
15 Městský kamerový systém - oprava 0,0 602,2 602,2 602 191,00
16 Městský kamerový systém - provoz 200,0 -10,0 190,0 50 746,70
17 414 - Kancelář primátora 31 451,9 5,0 530,0 0,0 300,0 0,0 605,0 14,1 93,1 0,0 -106,3 0,0 32 892,8 29 532 630,67
18 Provoz a údržba zařízení staveb CO 295,0 295,0 161 160,40
19 Výstavba, provoz a údržba JSVV 1 570,5 300,0 -42,0 1 828,5 1 002 112,10
20 Požární ochrana 150,0 150,0 74 851,70
21 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776,0 -650,0 49,9 3 175,9 3 175 864,00
22 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0,0 650,0 -49,9 600,1 600 136,00
23 Činnost orgánů krizového řízení 130,0 130,0 0,00
24 Pohoštění 1 300,0 1 300,0 1 197 719,79
25 Dary 600,0 30,0 630,0 607 321,40
26 Zahraniční služební cesty 550,0 14,1 564,1 456 673,37
27 Komunikace s veřejností 1 630,0 -60,0 1 570,0 1 286 581,98
28 Monitoring tisku 150,0 150,0 140 118,00
29 Image časopis "To jsou Pardubice" 470,0 470,0 278 895,00
30 Pronájem prostor v multifunkční Aréně 273,5 273,5 273 411,00
31 PPS - HC Dynamo Pardubice - reklamní služby 4 840,0 4 840,0 4 840 000,00
32 Areál Dostihového závodiště - poskytování služeb 2 420,0 2 420,0 2 420 000,00
33 Dostihový spolek - reklamní služby 2 420,0 605,0 3 025,0 2 722 500,00
34 Náklady související s Velkou pardubickou 560,0 560,0 532 254,00
35 AMK Zlatá přilba - reklamní služby 1 815,0 1 815,0 1 815 000,00
36 BK Pardubice - reklamní služby 1 815,0 500,0 2 315,0 2 311 100,00
37 Smlouva o reklamě V1 1 250,0 1 250,0 1 210 000,00
38 Spolupráce se zahraničím 600,0 93,1 693,1 413 300,46
39 Prezentace města 2 400,0 2 400,0 2 218 707,21
40 Slavnostní akce města 400,0 -4,3 395,7 248 983,76
41 Odborné posudky a anlalýzy 250,0 250,0 50 820,00
42 Čestné hroby 200,0 200,0 25 588,50
43 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 290,0 290,0 281 005,00
44 Příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka 120,0 120,0 108 402,00
45 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0 30 000,00
46 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 742,0 742,0 650 000,00
47 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 45,0 45,0 38 625,00
48 Příspěvek svazku obcí "Hradubická Labská" 80,0 80,0 80 000,00
49 Příspěvek svazku obcí "Pardubická Labská" 70,0 5,0 75,0 75 000,00
50 Příspěvek Českému institutu interních auditorů 10,0 10,0 10 000,00
51 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty 15,0 15,0 15 000,00
52 Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování 1,4 1,4 0,00
53 Příspěvek Sdružení DTMmP 148,5 148,5 148 500,00
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54 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje 30,0 30,0 30 000,00
55 Příspěvek České společnosti pro stavební právo 1,0 1,0 0,00
56 Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu 4,0 4,0 3 000,00
57 598 - Odbor ekonomický 405 448,9 13 817,0 -266 062,7 -42 695,7 27 292,8 14 923,5 -11 011,4 0,0 -13 007,1 1 947,9 -1 394,9 45 284,8 174 543,1 124 431 821,43
58 Daň z nabytí nemovitých věcí 50,0 50,0 0,00
59 Daň z nabytí nemovitých věcí - mimo katastr 40,0 40,0 34 425,00
60 Daň z příjmů PO za obce 0,0 46 078,1 46 078,1 46 078 040,00
61 Daň z přidané hodnoty (DPH) 40 000,0 10 200,0 6 000,0 56 200,0 56 008 592,62
62 Silniční daň 7,0 7,0 4 229,00
63 Úroky stávajících úvěrů - KB 17 000,0 -10 200,0 6 800,0 6 755 519,23
64 Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt 600,0 600,0 541 959,84
65 Sankční platby, platební výměry a náklady řízení 100,0 1 396,8 1 496,8 1 403 889,00
66 Audit, ekonomické poradenství 900,0 900,0 494 164,00
67 Vratky minulých období 50,0 50,0 36 484,80
68 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 10 000,0 4 000,0 -5 342,0 8 658,0 5 598 408,65
69 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 0,0 1 778,4 1 778,4 1 778 209,29
70 HC Dynamo Pardubice - zápůjčka 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000 000,00
71 Dotace MF - volby do Evropského parlamentu 0,0 2 683,0 -6,0 2 677,0 2 474 767,75
72 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I 0,0 -593,8 -593,8 -593 806,09
73 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II 0,0 -460,4 -460,4 -460 375,95
74 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III 0,0 -415,1 -415,1 -415 114,00
75 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV 0,0 -165,6 -165,6 -165 633,30
76 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V 0,0 -525,9 -525,9 -525 920,39
77 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI 0,0 -151,9 -151,9 -151 950,30
78 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII 0,0 -148,6 -148,6 -148 595,32
79 dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII 0,0 -13,4 -13,4 -13 372,40
80 Rezervy - - - - - - - - - - - - - -

81 Rezerva Rady města Pardubic 1 000,0 -260,0 -5,0 735,0 595 900,00
82 Rezerva primátora Charváta 0,0 100,0 -10,0 90,0 25 000,00
83 Rezerva náměstka Kvaše 0,0 50,0 -5,0 45,0 5 000,00
84 Rezerva náměstkyně Dvořáčkové 0,0 50,0 -5,0 45,0 37 000,00
85 Rezerva náměstka Rychteckého 0,0 50,0 -5,0 -7,0 38,0 15 000,00
86 Rezerva náměstka Mazucha 0,0 50,0 -5,0 45,0 20 000,00
87 Rezerva rozpočtu - obecná (běžné výdaje) 32 912,8 9 880,2 -3 700,0 -38 887,4 313,8 -519,4 397,3 -392,4 3 337,2 40,9 16 886,3 20 269,3 0,00
88 Rezerva rozpočtu - obecná (kapitálové výdaje) 15 000,0 3 696,7 -11 365,3 15 442,9 -8 749,7 -4 834,0 -6 389,3 -2 675,4 22 398,5 22 524,4 0,00
89 Rezerva rozpočtu - havarijní 23 856,4 -7 500,0 -9 505,2 -5 791,0 -500,3 559,9 0,00
90 Rezerva rozpočtu - krizová 100,0 100,0 0,00
91 Rezerva rozpočtu - investiční 125 832,7 -1 500,0 -124 332,7 491,0 1 739,9 2 230,9 0,00
92 Rezerva rozpočtu - investiční - odborné učebny ZŠ 138 000,0 -138 000,0 0,0 0,00
93 711 - Odbor majetku a investic 880 448,8 4 500,0 273 319,8 65 341,0 19 430,2 13 760,0 5 044,4 0,0 11 082,3 6 133,4 -61 692,8 -278 682,5 938 684,6 628 984 076,71
94 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 500,0 500,0 133 630,00
95 Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen 150,0 80,6 -13,4 217,2 157 370,00
96 WC tř. Míru - pronájem objektu 145,0 0,8 145,8 142 762,14
97 WC tř. Míru - platba provozovateli 63,3 63,3 63 250,00
98 WC tř. Míru - opravy a údržba objektu 20,0 -0,8 19,2 2 100,00
99 Tř. Míru (objekt WC) - přípojný bod (platba ČEZ) 50,0 50,0 0,00

100 Nákup cenin vč. kolků 300,0 300,0 65 500,00
101 Pojištění veškerého majetku města 6 200,0 6 200,0 4 922 955,00
102 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 500,0 -80,0 -300,0 120,0 22 352,69
103 Projektové dokumentace 2 500,0 -545,0 -500,0 -170,0 -1 285,0 0,0 0,00
104 Technická pomoc 500,0 -100,0 400,0 147 573,00
105 Informační systém veřejných zakázek 5,0 5,0 0,00
106 Zádržné 51,0 51,0 0,00
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107 Pozemky - - - - - - - - - - - - - -

108 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků 500,0 500,0 168 432,00
109 Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování 1 308,0 -654,0 654,0 544 500,00
110 Nájemné - CS Pražská - Branecká 80,0 80,0 67 035,00
111 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání 5 000,0 2 181,8 -634,4 79,7 6 627,1 5 602 465,00
112 Výkupy pozemků - u zahrádkářské kolonie MO V 0,0 634,4 634,4 634 350,00
113 Výkupy pozemků - p.p.č 808/6 Staré Čívice 0,0 5 804,4 5 804,4 4 797 000,00
114 Výkupy pozemků a staveb 2 000,0 2 000,0 0,00
115 Hřbitovy - - - - - - - - - - - - - -
116 Údržba hřbitovů vč. vypůjčených 2 060,0 2 060,0 2 055 043,56
117 Provoz hřbitovů 1 500,0 1 700,0 3 200,0 3 071 239,17
118 Památky na území města - údržba a investice - - - - - - - - - - - - - -

119 Opravy a provoz památek (nemovitosti) 500,0 500,0 178 887,78
120 Památník Zámeček (provoz-smlouva) 400,0 400,0 298 111,69
121 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD 1 490,0 1 490,0 1 398 194,10
122 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - výkupy pozemků 0,0 2 200,0 170,0 2 370,0 2 904,00
123 Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn 0,0 500,0 500,0 0,00
124 Zelená brána - oprava - III. etapa - PD 0,0 1 500,0 1 500,0 0,00
125 Zelená brána - provoz 100,0 200,0 300,0 222 409,47
126 Areály sportovišť - - - - - - - - - - - - - -

127 Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) 3 000,0 2 570,0 5 570,0 5 388 230,81
128 Areál Dostihového závodiště - kolbiště - PD 0,0 500,0 500,0 53 482,00
129 Areál Dostihového závodiště - oprava tribuny B - PD 0,0 545,0 545,0 0,00
130 Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ 0,0 1 300,0 450,0 1 750,0 1 578 061,45
131 Areál Skateparku (opravy, údržba, služby) 500,0 500,0 286 643,47
132 Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 3 055,0 60,0 3 115,0 3 109 741,00
133 Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek 900,0 900,0 589 270,00
134 Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize) 100,0 100,0 -26 511,80
135 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 2 900,0 2 900,0 2 879 796,00
136 Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD 350,0 350,0 0,00
137 Areál koupaliště Cihelna - mobilheim 0,0 2 000,0 2 000,0 1 996 850,00
138 Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) 29 700,0 29 700,0 29 700 000,00
139 Aquacentrum - (opravy nad 50 tis.) 400,0 475,0 875,0 600 526,63
140 Aquacetnrum - oprava pláště budovy (škodní událost) 0,0 395,2 395,2 395 197,99
141 Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) 200,0 500,0 220,0 920,0 893 424,76
142 Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby) 300,0 250,0 -220,0 330,0 271 092,16
143 Areál MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup garáží 0,0 1 200,0 1 200,0 103 000,00
144 SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) 500,0 500,0 499 745,25
145 Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) 500,0 -120,0 380,0 295 586,31
146 Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky 0,0 1 070,0 5,0 1 075,0 1 067 685,85
147 Areál K Dolíčku - nákup mobilní buňky 0,0 120,0 120,0 115 555,00
148 Areál K Dolíčku - náhradní výsadba dřevin 0,0 400,0 400,0 299 971,00
149 Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 30 066,27
150 TK Pernštýn 1897 - vyrovnání za technické zhodnocení 0,0 2 234,0 2 234,0 0,00
151 Krtkova aréna - elektrická energie 30,0 30,0 -7 891,00
152 Budovy v majetku města - údržba a investice - - - - - - - - - - - - - -

153 Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení 700,0 700,0 697 053,26
154 Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti 400,0 200,0 150,0 -260,0 490,0 397 269,64
155 Azylový dům pro ženy - výměna otopných těles 4.NP 0,0 260,0 260,0 249 512,05
156 Údržba azylového domu pro muže Milheimova 300,0 300,0 262 881,70
157 Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240 800,0 -80,0 720,0 377 329,46
158 KD Hronovická (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 128 469,32
159 KD Hronovická - zřízení kuchyňky v I. NP 600,0 -600,0 0,0 0,00
160 KD Hronovická - rekonstrukce části zázemí 0,0 600,0 600,0 0,00
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161 VČD (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 21 501,70
162 VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD 450,0 450,0 24 986,50
163 Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce 29 848,0 -600,0 -500,0 28 748,0 26 143 486,87
164 Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických maleb 15 500,0 -3 385,0 -250,0 11 865,0 9 264 563,07
165 Budova Radnice - rekonstrukce a ozvučení společenského sálu 0,0 730,0 400,0 1 130,0 899 512,79
166 Budova Radnice - klimatizace společenského sálu 0,0 6 300,0 200,0 6 500,0 6 400 268,61
167 Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP 0,0 2 100,0 400,0 200,0 2 700,0 2 635 606,67
168 Domov pro seniory - U Kostelíčka - oprava střešního pláště 0,0 7 500,0 -1 500,0 6 000,0 5 220 730,64
169 Domov pro seniory - U Kostelíčka - oprava klimatizace 0,0 600,0 600,0 567 042,00
170 U Divadla 828 - sanace kanceláří 4. NP 0,0 4 900,0 4 900,0 3 583 161,43
171 Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice - - - - - - - - - - - - -

172 Velká údržba a investice školských zařízení 10 000,0 -250,0 -495,0 -1 765,0 -10,0 2 000,0 500,0 9 980,0 9 653 397,86
173 Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení 3 400,0 250,0 3 650,0 3 439 761,55
174 Objekty MŠ - měření a regulace radonu 0,0 300,0 300,0 288 516,00
175 Objekty MŠ - požárně evakuační plány 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00
176 MŠ Brožíkova - rekonstrukce zpevněných ploch 0,0 1 600,0 -120,0 1 480,0 1 472 135,80
177 MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro 0,0 3 400,0 700,0 4 100,0 3 940 147,20
178 MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro 8 400,0 -380,0 8 020,0 7 983 111,46
179 MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD 0,0 300,0 300,0 0,00
180 MŠ E. Košťála - výměna brány u vjezdu 0,0 150,0 150,0 145 538,80
181 MŠ E. Košťála - zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola 0,0 230,0 230,0 222 996,50
182 MŠ E. Košťála - zřízení přístřešku na kola 0,0 95,0 95,0 93 412,00
183 MŠ E. Košťála - stavební úpravy v hospodářském pavilonu 0,0 68,0 68,0 67 383,45
184 MŠ Gebauerova - zasklení spojovacího krčku - PD 70,0 70,0 0,00
185 MŠ Gebauerova - oprava výtahu 0,0 250,0 250,0 240 488,00
186 MŠ Gebauerova - výměna deskového ohříváku vody 0,0 115,0 115,0 86 758,20
187 MŠ Gorkého - rekonstrukce výtahu 0,0 300,0 300,0 239 883,00
188 MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě 0,0 300,0 1 500,0 400,0 2 200,0 2 199 845,62
189 MŠ Grusova - oprava kanalizace a úprava šaten 0,0 240,0 240,0 234 033,36
190 MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD 0,0 500,0 500,0 -320,0 680,0 0,00
191 MŠ K Polabinám - protiradonová opatření 0,0 750,0 100,0 45,0 250,0 1 145,0 1 143 272,30
192 MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů - PD 0,0 100,0 100,0 0,00
193 MŠ Ke Kamenci - zřízení venkovního sociálního zařízení - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
194 MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravny jídel - PD 550,0 9 000,0 9 550,0 508 200,00
195 MŠ L. Matury - rekonstrukce šaten pro personál 0,0 240,0 240,0 235 706,80
196 MŠ L. Matury - zřízení letního sociálního zařízení 0,0 150,0 150,0 135 650,00
197 MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů 0,0 550,0 50,0 600,0 586 850,00
198 MŠ Raisova - rekonstrukce podkladu pro mlhoviště 0,0 42,0 42,0 40 590,00
199 MŠ Raisova - výměna bezpečnostních folií na oknech 0,0 50,0 50,0 38 376,36
200 MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení 0,0 350,0 350,0 0,00
201 MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu 0,0 400,0 20,0 420,0 401 754,00
202 MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu 0,0 520,0 55,0 575,0 545 017,37
203 MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče 0,0 250,0 250,0 236 997,00
204 MŠ Sluneční - oprava izolace teplovodního kanálu a vedení 0,0 550,0 270,0 820,0 800 295,70
205 MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd 0,0 230,0 230,0 185 468,80
206 MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD 0,0 350,0 650,0 1 000,0 0,00
207 ZŠ a MŠ A. Krause - zřízení nové třídy MŠ 0,0 250,0 250,0 223 172,40
208 ZŠ a MŠ A. Krause - herní prvky 0,0 65,0 65,0 62 303,00
209 ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů 0,0 12 500,0 -1 000,0 11 500,0 840 566,05
210 ZŠ Družstevní - oprava schodiště do suterénu 0,0 150,0 150,0 57 093,85
211 ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori 600,0 6 100,0 6 700,0 60 625,70
212 ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD 0,0 400,0 120,0 520,0 0,00
213 ZŠ E. Košťála - oprava střechy nad šatnami 0,0 250,0 250,0 237 214,50
214 ZŠ E. Košťála - basketbalové koše 0,0 622,0 622,0 610 392,97

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 Výdajová část 115



VÝDAJE Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. a V.změna VI. změna FV za rok 2018 VIII. změna IX. změna X. změna XI. změna Závěr Aktuální rozpočet Závěrečný účet
údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VII. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu 2019 na rok 2019 za rok 2019

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2019

215 ZŠ Gorkého - stavební úpravy pro AGYS 0,0 450,0 450,0 446 960,47
216 ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu 0,0 7 300,0 7 300,0 75 867,00
217 ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny 0,0 2 500,0 2 500,0 2 492 546,13
218 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD 166,0 166,0 147 862,00
219 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro 0,0 30 500,0 4 000,0 34 500,0 7 742 685,12
220 ZŠ Npor. Eliáše - vytápění objektu Služba škole 0,0 600,0 600,0 590 032,20
221 ZŠ Ohrazenice - oprava střechy 0,0 750,0 750,0 462 218,79
222 ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD 250,0 250,0 0,00
223 ZŠ Staňkova - úprava sociálního zařízení 0,0 250,0 250,0 231 273,35
224 ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce 8 000,0 1 200,0 -700,0 8 500,0 8 289 230,38
225 ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí I. etapa 5 800,0 5 800,0 5 439 798,18
226 ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí II. etapa 6 800,0 6 800,0 6 738 394,99
227 ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny 0,0 380,0 -345,0 -35,0 0,0 0,00
228 ZŠ Štefánikova - oprava střechy 0,0 7 000,0 7 000,0 6 847 609,01
229 ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora 0,0 1 500,0 300,0 1 800,0 1 668 332,27
230 ZŠ Waldorfská - stavební úpravy pro zpřístupnění dvou tříd 0,0 150,0 150,0 61 698,00
231 Ratolest - rekonstrukce střechy 0,0 1 610,0 1 610,0 1 599 519,76
232 Hotelová škola Labská - oprava vodovodního potrubí 0,0 250,0 250,0 233 095,61
233 Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum 0,0 200,0 200,0 199 377,35
234 DDM Alfa - rekonstrukce elektroinstalace 0,0 240,0 240,0 232 804,00
235 DDM Beta - výměna oken - PD 100,0 250,0 350,0 0,00
236 DDM Delta - oprava střechy nad hlavní budovou 0,0 6 000,0 6 000,0 5 682 908,40
237 Bytové hospodářství - - - - - - - - - - - - - -

238 Bytové domy - opravy a udržování 35 000,0 -1 426,0 -717,0 2 114,0 -60,5 -120,0 80,0 34 870,5 34 869 179,42
239 Bytové domy - revize a ostatní služby 6 300,0 500,0 6 800,0 6 732 025,22
240 Bytové domy - platby za energie BJ a NP 36 700,0 -200,0 -300,0 800,0 37 000,0 36 359 168,74
241 Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů 50,0 50,0 38 027,00
242 Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie BD 3 300,0 3 300,0 2 738 047,10
243 Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií 5 800,0 300,0 6 100,0 5 995 320,00
244 Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů 100,0 100,0 93 390,00
245 Bytové domy - opravy volných BJ - PD 500,0 500,0 497 310,00
246 Bytové domy - opravy volných BJ - realizace 10 000,0 -1 500,0 -400,0 8 100,0 6 066 173,02
247 Bytové domy - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace 5 400,0 -5 400,0 0,0 0,00
248 Náklady na veřejné dražby BP a NP 200,0 200,0 58 237,00
249 Soudní poplatky za BJ, NP a pozemky (náklady soudních řízení) 300,0 300,0 116 723,00
250 BD Bartoňova 826 - oprava lodžií - PD 200,0 40,0 240,0 211 145,00
251 BD Bělehradská 513 - sanace lodžií 0,0 117,0 36,0 153,0 149 812,50
252 BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných prostor 12 000,0 -550,0 -1 880,0 -430,0 9 140,0 9 134 976,98
253 BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů 0,0 990,0 -200,0 790,0 758 011,00
254 BD Bělehradská 513 - sanace havarijního stavu střešního pláště 0,0 120,0 120,0 119 185,00
255 BD Brožíkova 430 - sanace havarijního stavu střešního pláště 6 919,8 -253,0 6 666,8 6 666 777,31
256 BD Češkova 1618 - úpravy ústředního vytápění 0,0 245,0 245,0 230 379,90
257 BD Češkova 1689 - úpravy ústředního vytápění 0,0 295,0 295,0 290 252,77
258 BD Češkova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů 6 865,0 -110,0 6 755,0 6 748 466,89
259 BD Husova 1116-1119 - revitalizace objektů - PD 0,0 0,0 0,00
260 BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády 0,0 150,0 -150,0 0,0 0,00
261 BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového p 0,0 1 400,0 1 400,0 1 396 636,46
262 BD Havlíčkova 84 - úpravy ústředního vytápění 0,0 600,0 600,0 597 277,19
263 BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu 1 500,0 -475,0 1 025,0 1 020 740,00
264 BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace 0,0 110,0 110,0 96 800,00
265 BD J. Zajíce 947 - výměna střešních vzduchotechnických jednotek 0,0 30,5 30,5 30 250,00
266 BD K Rozvodně 97 - sanace lodžií 0,0 130,0 130,0 105 875,00
267 BD Mladých 181-184 - úpravy ústředního vytápění 0,0 2 080,0 2 080,0 2 071 697,69
268 BD Mladých 181-184 - sanace vstupních přístřešků 0,0 140,0 140,0 134 310,00
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269 BD Mladých 181-184 - sanace a zateplení střešního pláště 0,0 115,0 6 000,0 6 115,0 5 261 416,11
270 BD Nerudova 1651 - výměna elektroinstalace 0,0 1 600,0 1 600,0 1 589 531,15
271 BD Ohrazenická 159 - oprava el. rozvodů společných prostor 6 885,0 -1 200,0 30,0 5 715,0 5 714 365,05
272 BD Ohrazenická 159 - úpravy ústředního vytápění 0,0 720,0 720,0 714 833,10
273 BD Ohrazenická 159 - oprava schodiště a společných prostor 0,0 1 500,0 1 500,0 1 467 920,95
274 BD Okrajová 294-295 - úpravy ústředního vytápění 0,0 980,0 980,0 973 256,50
275 BD Okrajová 294-295 - sanace balkonů 0,0 150,0 150,0 148 225,00
276 BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem 5 388,6 200,0 5 588,6 13 437,00
277 BD Sedláčkova 447 - sanace fasády 4 500,0 -610,0 3 890,0 3 841 944,52
278 BD Sluneční 300-301 - úpravy ústředního vytápění 0,0 980,0 980,0 973 256,50
279 BD Sluneční 300-301 - sanace balkonů 0,0 150,0 150,0 140 360,00
280 BD Sokolovská 2721 - stavební úpravy mansard a stříšky 0,0 500,0 500,0 479 381,99
281 BD Varšavská 213-214 - výměna 2 výtahů 0,0 119,0 119,0 118 277,50
282 Nebytové prostory a areály - - - - - - - - - - - - - -

283 NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby) 400,0 400,0 399 387,64
284 NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby) 2 000,0 2 000,0 1 977 467,64
285 NP - areál letiště (opravy, údržba, služby) 100,0 100,0 58 685,00
286 NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby) 1 000,0 1 000,0 40 053,00
287 NP - areál Kasárna TGM (opravy, údržba, služby) 1 500,0 1 500,0 1 323 059,30
288 NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby) 4 000,0 -5,0 3 995,0 3 692 847,24
289 NP a sportoviště - platby za energie 11 500,0 -500,0 11 000,0 7 931 977,10
290 NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků 1 650,0 -400,0 1 250,0 1 163 371,55
291 NP v SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba) 3 180,0 3 180,0 2 290 193,17
292 NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP 106,0 106,0 93 715,68
293 NP -  E. Košťála 993 - oprava střechy krytu CO 800,0 -200,0 600,0 596 447,70
294 NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD 0,0 200,0 280,0 480,0 75 988,00
295 Veřejná prostranství a zeleň - - - - - - - - - - - - - -

296 Tyršovy sady (opravy, údržba) 500,0 500,0 479 054,85
297 Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče 229,1 20,0 249,1 249 079,00
298 Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD 50,0 75,0 125,0 12 100,00
299 Park Na Špici - ostatní náklady 0,0 300,0 300,0 245 525,00
300 Dům hudby - rekonstrukce okolí 0,0 2 900,0 2 900,0 0,00
301 Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD 0,0 500,0 250,0 750,0 0,00
302 Areál Červeňák 0,0 2 000,0 2 000,0 138 847,00
303 Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici 0,0 500,0 500,0 0,00
304 Vinice - stará vojenská plovárna - přípojka NN pro střelnici 0,0 150,0 150,0 12 500,00
305 Mokrý poldr na Spojilském odpadu 0,0 300,0 300,0 0,00
306 RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer z MO II 8 216,8 8 216,8 8 216 800,00
307 RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - vlastní zdroje a ostatní náklady 4 900,0 200,0 5 100,0 5 041 174,89
308 Cyklistické stezky - - - - - - - - - - - - - -

309 Cyklistická stezka Dašická - PD 107,0 107,0 0,00
310 Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD 1 240,0 1 240,0 0,00
311 Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina - výkupy pozemků 13 000,0 13 000,0 6 571 055,00
312 Cyklistická stezka koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků 200,0 50,0 250,0 49 610,00
313 Cyklistická stezka koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace 5 500,0 5 500,0 538,20
314 Cyklistická stezka Svítkov - PD 350,0 300,0 650,0 0,00
315 Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD 0,0 200,0 -20,0 320,0 500,0 0,00
316 Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - II. etapa - ostatní náklady 0,0 20,0 20,0 12 100,00
317 CS Černá za Bory - Žižín 0,0 100,0 25,0 125,0 101 277,00
318 CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD 0,0 800,0 800,0 0,00
319 CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD 0,0 600,0 600,0 9 600,00
320 CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD 0,0 600,0 600,0 0,00
321 CS propojení mostu Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská - PD 0,0 800,0 -800,0 0,0 0,00
322 CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská 0,0 2 500,0 2 500,0 269,10
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323 CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD 0,0 400,0 300,0 700,0 0,00
324 Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD a 3 500,0 3 500,0 0,00
325 Dopravní stavby a místní komunikace - - - - - - - - - - - - - -

326 Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady 150,0 150,0 58 567,80
327 Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba) 300,0 200,0 500,0 466 903,86
328 Terminál B - PD 4 930,0 4 930,0 1 221 000,00
329 Terminál B - výkupy pozemků (Eurobit) 0,0 9 221,0 9 221,0 0,00
330 Terminál B - bezpečnostní audit 0,0 290,0 290,0 81 070,00
331 Terminál JIH - PD 2 770,0 1 400,0 700,0 4 870,0 1 076,40
332 Parkovací dům u multifunkční arény - PD 4 200,0 -1 400,0 -700,0 -2 100,0 0,0 0,00
333 Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce 700,0 700,0 48 685,00
334 Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská 600,0 80,0 680,0 58 685,00
335 Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD a ostatní náklad 1 040,0 900,0 500,0 2 440,0 889 888,20
336 Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin 0,0 20 000,0 -10 000,0 -500,0 9 500,0 0,00
337 Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 1 900,0 1 900,0 0,00
338 Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik v Nemošic 250,0 7 500,0 -225,0 -80,0 7 445,0 7 355 832,00
339 Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově 5 954,0 1 046,0 -1 100,0 -700,0 -200,0 5 000,0 4 900 284,00
340 Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova a Nemošická 6 000,0 60,0 6 060,0 6 056 515,04
341 Rekonstrukce ul. U Kamenné vily 0,0 4 800,0 300,0 -100,0 5 000,0 4 975 579,09
342 Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace 23 000,0 -2 415,0 20 585,0 20 431 737,94
343 Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD 340,0 340,0 111 953,00
344 Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků 120,0 120,0 5 000,00
345 Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - PD 2 380,0 620,0 3 000,0 238 370,00
346 Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - výkupy pozemk 1 200,0 1 200,0 0,00
347 Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD 0,0 4 000,0 4 000,0 0,00
348 Anenský podjezd - dopravní řešení - PD 0,0 2 000,0 2 000,0 0,00
349 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD 800,0 800,0 543 290,00
350 Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží ČD do Polabin, ul. Kpt. Bartoše - PD 0,0 900,0 900,0 0,00
351 Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky 0,0 2 000,0 -2 000,0 0,0 0,00
352 Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická 2 000,0 -2 000,0 0,0 0,00
353 Masarykovo nám. - oprava dlažeb - realizace 1 000,0 -200,0 800,0 680 125,88
354 Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD 1 500,0 500,0 2 000,0 0,00
355 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků 0,0 325,0 225,0 550,0 0,00
356 Kanalizace v ul. Na Spravedlnosti - PD 0,0 200,0 200,0 143 627,00
357 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD 150,0 150,0 48 400,00
358 Ostatní investiční a neinvestiční akce - - - - - - - - - - - - - -

359 Psí útulek - PD 200,0 460,0 250,0 910,0 151 000,00
360 Ivestiční akce financované z úvěrových zdrojů - - - - - - - - - - - - - -

361 Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby 9 800,0 9 800,0 3 852 912,14
362 Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr) 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
363 Revitalizace Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr) 28 776,0 -28 776,0 0,0 0,00
364 Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr) 117 000,0 -117 000,0 0,0 0,00
365 ZŠ Svítkov - přístavba - realizace - vlastní zdroje 60 000,0 4 000,0 64 000,0 55 849 336,92
366 ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr) 60 000,0 -60 000,0 0,0 0,00
367 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje + předfinancování dotace 35 000,0 -1 200,0 33 800,0 10 168 597,78
368 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady 2 100,0 2 100,0 498 673,33
369 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - (úvěr) 35 000,0 -35 000,0 0,0 0,00
370 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny 0,0 38 000,0 -27 960,0 -1 200,0 8 840,0 0,00
371 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - ostatní náklad 360,0 1 200,0 1 560,0 339 607,30
372 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - výkupy pozem 500,0 500,0 0,00
373 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - dotace 0,0 27 960,0 -27 960,0 0,0 0,00
374 Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje 20 200,0 2 300,0 600,0 23 100,0 23 055 079,96
375 Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - realizace (úvěr) 30 000,0 30 000,0 30 000 000,00
376 Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - občerstvení 0,0 6 300,0 6 300,0 0,00
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377 Akce spolufinancované z dotačních zdrojů - - - - - - - - - - - - - -

378 ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0,0 80,0 80,0 77 643,29
379 ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0,0 1 030,0 1 030,0 1 026 101,70
380 ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklad 0,0 50,0 50,0 30 125,00
381 ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0,0 4 180,0 4 180,0 4 157 361,50
382 ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady 0,0 50,0 50,0 30 125,00
383 ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0,0 581,0 581,0 578 952,24
384 ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklad 0,0 190,0 190,0 166 535,46
385 ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ITI - PD - II. etapa 509,0 509,0 447 358,00
386 ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - PD - II. etapa 509,0 509,0 447 357,00
387 ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - ITI - PD - II. etapa 739,0 739,0 251 594,00
388 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - PD - II. etapa 469,0 469,0 418 905,80
389 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - dotace 0,0 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
390 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - vlastní zdroje 0,0 21 500,0 12 600,0 34 100,0 10 089 237,14
391 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - ostatní náklad 0,0 550,0 100,0 150,0 800,0 120 629,74
392 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - PD - II. etapa 829,0 829,0 741 652,80
393 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - dotace 0,0 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
394 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - vlastní zd 0,0 11 500,0 2 400,0 13 900,0 1 569 358,40
395 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - ostatní n 0,0 550,0 550,0 137 092,61
396 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - PD - II. etapa 829,0 829,0 741 249,80
397 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - dotace 0,0 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
398 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - vlastní zdroje 0,0 16 500,0 2 600,0 19 100,0 2 461 313,88
399 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - realizace - II. etapa - ostatní náklady 0,0 550,0 550,0 141 350,00
400 Náhrdelník na Chrudimce - dotace 6 500,0 -6 500,0 0,0 0,00
401 Náhrdelník na Chrudimce - předfinancování 0,0 2 918,0 2 918,0 2 917 128,06
402 Náhrdelník na Chrudimce - vlastní zdroje 10 700,0 10 700,0 10 700 000,00
403 Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady 1 200,0 50,0 1 250,0 262 260,95
404 Studánecký les - III. etapa - lesní stezky - dotace 0,0 1 420,0 -1 420,0 0,0 0,00
405 Studánecký les - III. etapa - lesní stezky - vlastní zdroje 0,0 180,0 180,0 0,00
406 Studánecký les - III. etapa - lesní stezky - ostatní náklady 0,0 200,0 200,0 18 419,10
407 Studánecký les - V. etapa - vodní režim - ostatní náklady 0,0 300,0 300,0 243 210,00
408 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - dotace 0,0 6 000,0 -6 000,0 0,0 0,00
409 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II - předfinancová 0,0 6 000,0 -6 000,0 0,0 0,00
410 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje - transfer MO II 0,0 6 300,0 -6 300,0 0,0 0,00
411 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - VZ transfer MO II - předfinanc 0,0 2 480,5 2 480,5 2 480 500,00
412 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady 0,0 350,0 350,0 48 938,20
413 RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace 0,0 4 500,0 -584,5 -3 915,5 0,0 0,00
414 RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - předfinancování dotace - transfer z 0,0 4 500,0 -4 500,0 0,0 0,00
415 RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady 0,0 300,0 300,0 538,20
416 RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO I 0,0 4 500,0 583,9 -5 083,9 0,0 0,00
417 RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - dotace 0,0 3 700,0 -3 700,0 0,0 0,00
418 RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - vlastní zdroje - transfer MO II 0,0 4 200,0 -4 200,0 0,0 0,00
419 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace 0,0 1 100,0 -1 100,0 0,0 0,00
420 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - předfinancování do 0,0 1 100,0 1 100,0 0,00
421 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje 0,0 2 900,0 2 900,0 0,00
422 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady 0,0 100,0 100,0 1 345,50
423 Revitalizace Matičního jezera - dotace 17 216,2 -6 605,0 10 611,2 10 611 191,80
424 Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje 3 000,0 3 000,0 1 582 923,21
425 Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady 100,0 600,0 200,0 900,0 576 626,00
426 811 - Odbor hlavního architekta 12 080,0 0,0 5 000,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 300,0 -242,6 14 737,4 1 858 856,82
427 Technická pomoc (průzkumné a projektové práce) 2 925,0 3 000,0 5 925,0 917 736,82
428 ÚS (III) vyplývající z XVIII změny ÚP 600,0 600,0 0,00
429 ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP 300,0 300,0 0,00
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430 ÚS Červeňák (vyplývající z XIX změny ÚP) 500,0 500,0 0,00
431 ÚS S.K.Neumanna - revize 300,0 300,0 0,00
432 ÚS Cihelna obytná - revize 400,0 400,0 0,00
433 ÚS Černá za Bory 200,0 200,0 0,00
434 ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu 300,0 300,0 0,00
435 Dostavba Domu hudby KFP - architektonická soutěž 1 000,0 1 000,0 0,00
436 Územní plán 950,0 950,0 0,00
437 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 170,0 170,0 0,00
438 Odborný posudek a konzultační činnost 61,0 61,0 0,00
439 Labská cyklostezka Pardubice - Kojice - uvolnění pozastávky 40,0 40,0 0,00
440 Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace 500,0 500,0 0,00
441 Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky 0,0 200,0 200,0 78 650,00
442 Domov pro seniory - návrh stavby 0,0 500,0 500,0 0,00
443 Palackého třída - návrh stavby 0,0 1 500,0 1 500,0 0,00
444 ÚS krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice - dotace 900,0 -162,6 737,4 737 411,85
445 ÚS krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje 100,0 26,0 126,0 125 058,15
446 ÚS krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady 204,0 -26,0 178,0 0,00
447 Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace 2 300,0 -2 300,0 0,0 0,00
448 Koncepce zeleně - sídelní zeleň - vlastní zdroje 250,0 250,0 0,00
449 Mlýnský ostrov - regulační plán - dotace 70,0 -70,0 0,0 0,00
450 Mlýnský ostrov - regulační plán - vlastní zdroje 10,0 -10,0 0,0 0,00
451 914 - Kancelář tajemníka 297 040,8 0,0 3 150,0 0,0 10 467,3 -74,4 2 115,1 0,0 10 915,1 5,0 87,0 -295,8 323 410,1 302 968 002,55
452 Platy zaměstnanců MmP včetně OON 158 765,0 2 700,0 -502,0 1 000,0 5,0 -88,0 161 880,0 156 715 166,90
453 Platy - Komunitní plánování 380,0 380,0 101 120,00
454 Platy - Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova 900,0 900,0 641 420,00
455 Platy - projektové týmy DPP 450,0 450,0 178 161,25
456 Platy - Centrální polytechnické dílny DPP 300,0 300,0 92 263,75
457 Náhrada za DPN vyplácená zaměstnavatelem 750,0 100,0 850,0 841 944,00
458 Členové zastupitelstva - odměny 9 800,0 9 800,0 6 457 102,70
459 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 800,0 300,0 1 100,0 1 030 525,00
460 Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů 57 585,0 920,0 -164,0 325,5 -160,0 58 506,5 54 997 837,42
461 Sčítání lidu 2021 - obec - dotace (ÚZ 98018) 0,0 54,4 54,4 45 316,00
462 Sčítání lidu 2021 - krajské město - dotace (ÚZ 98020) 0,0 34,9 34,9 33 450,00
463 Dotace MF - volby do Evropského parlamentu 0,0 6,0 6,0 5 913,00
464 Dotace a dotační projekty - mzdové náklady - - - - - - - - - - - - - -

465 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 600,0 393,8 993,8 316 626,00
466 Sociálně právní ochrana dětí 5 600,0 677,3 7 543,3 13 820,6 13 336 903,22
467 Výkon sociální práce 1 900,0 -751,7 2 360,0 0,0 235,0 3 743,3 3 690 237,00
468 MAS Dukla - Dukla sportovní 0,0 120,0 120,0 10 000,00
469 URBACT - Tech Revolution - dotace 50,0 50,0 50 000,00
470 URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace 150,0 150,0 139 911,00
471 Podpora integrace cizinců - dotace 54,0 54,0 108,0 19 800,00
472 Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 6,0 6,0 12,0 2 200,00
473 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace 2 900,0 2 900,0 2 900 000,00
474 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dota 1 000,0 165,5 1 165,5 755 139,51
475 ITI - Zprostředkující subjekt Integrované úz. investice - dotace 3 517,8 -310,0 3 207,8 3 172 075,34
476 ITI - Zprostředkující subjekt Integrované úz. investice - předfinancování d 0,0 183,2 183,2 182 933,37
477 Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace 1 685,3 -1 655,6 29,7 29 700,00
478 Pilotní ověření systému sociálního bydlení - předfinancování dotace 0,0 1 655,6 1 655,6 1 479 860,45
479 Pilotní ověření systému sociálního bydlení - vlastní zdroje 88,7 88,7 79 450,55
480 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace 2 565,0 -114,3 2 450,7 2 152 466,72
481 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - vlastní zdroje 135,0 135,0 113 287,75
482 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace 0,0 450,0 450,0 450 000,00
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483 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace Pk 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
484 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace Pk - předfinancování 0,0 300,0 300,0 300 000,00
485 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII - předfinancová 0,0 0,6 0,6 538,20
486 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII 0,0 300,0 50,0 -0,7 349,3 349 262,00
487 Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace 0,0 450,0 450,0 450 000,00
488 Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace Pk 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
489 Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace Pk - předfinancování 0,0 300,0 300,0 300 000,00
490 Hasičské auto JSDH MO I Střed - transfer MO I - předfinancování 0,0 0,6 0,6 600,00
491 Hasičské auto JSDH MO I Střed - transfer MO I 0,0 300,0 -19,4 280,6 280 533,20
492 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace 0,0 450,0 450,0 450 000,00
493 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace Pk 0,0 300,0 -300,0 0,0 0,00
494 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace Pk - předfinancování 0,0 300,0 300,0 300 000,00
495 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - transfer MO VII - předfinancování 0,0 0,6 0,6 538,20
496 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - transfer MO VII 0,0 300,0 -36,4 263,6 263 594,00
497 Implementace systémů řízení kvality 100,0 100,0 66 489,50
498 Náklady soudních řízení, právní konzultace 1 000,0 1 000,0 903 426,83
499 Náklady na právní služby - vyvlastňování pozemků 1 000,0 -1 000,0 0,0 0,00
500 Školení a vzdělávání 2 700,0 2 700,0 1 982 356,25
501 Stavební investice na budovách MmP 800,0 -744,6 -7,0 48,4 0,00
502 Stavební investice - budova 17. listopadu 303 0,0 118,6 118,6 118 580,00
503 Stavební investice - budova Gorkého 489 0,0 626,0 626,0 625 904,00
504 Budova PN1 - oprava havarijního stavu střechy 6 600,0 26,0 441,0 7,0 7 074,0 7 073 304,26
505 Budova PN1 - repase oken 0,0 2 500,0 2 500,0 1 219 075,00
506 Budova U Divadla 828 - oprava výtahu 0,0 1 400,0 1 400,0 0,00
507 Zamykací systém budov MmP 0,0 1 800,0 -1 000,0 800,0 0,00
508 Stavební investice na cizích budovách 100,0 -100,0 0,0 0,00
509 Strojní investice 2 259,0 742,0 -107,0 2 894,0 2 789 219,18
510 Provoz MmP 29 550,0 -574,0 1 421,1 1 400,0 1 000,0 -1 446,1 31 351,0 30 919 390,99
511 Rekonstrukce budovy radnice 0,0 1 446,1 1 446,1 1 446 037,38
512 Nákup cenin - kolků 50,0 50,0 27 600,00
513 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 12 2 900,0 181,0 3 081,0 3 080 742,63
514 1015 - Odbor životního prostředí 86 998,1 0,0 500,0 0,0 0,0 50,0 -450,0 0,0 900,0 -300,0 126,0 142,3 87 966,4 85 031 458,85
515 Údržba veřejné zeleně 200,0 200,0 90 879,00
516 Městské lesy Pardubice 2 500,0 700,0 3 200,0 2 771 574,32
517 Lesopark Dukla - následná údržba 400,0 400,0 150 052,00
518 Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám. 500,0 500,0 338 825,00
519 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP 100,0 50,0 150,0 80 923,60
520 Ekologická výchova a osvěta 100,0 100,0 90 000,00
521 Deratizace veřejného prostranství 60,0 60,0 47 916,00
522 Omezení populace holubů 150,0 -20,0 130,0 120 516,00
523 Veterinární činnost 1 700,0 -400,0 1 300,0 1 063 145,95
524 Odkup infrastruktury 10,0 10,0 2 420,00
525 Provoz dokončených vodohospodářských děl 600,0 -100,0 500,0 361 006,00
526 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz 60,0 60,0 35 999,96
527 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí 50,0 20,0 70,0 61 468,00
528 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší 300,0 300,0 119 400,00
529 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace Pk 0,0 100,0 100,0 100 000,00
530 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - transfer na MO V 0,0 -50,0 -50,0 -50 000,00
531 Mokrý poldr na Spojilském odpadu 0,0 200,0 -200,0 0,0 0,00
532 Hospodaření v lesích - dotace Pk a MZe 0,0 126,0 292,3 418,3 126 000,00
533 Lesní hospodářské osnovy - dotace 150,0 -150,0 0,0 0,00
534 Činnost odborného lesního hospodáře 0,0 0,0 -186 282,00
535 Odpadové hospodářství - - - - - - - - - - - - -
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536 Svoz komunálních odpadů 42 000,0 -550,0 41 450,0 41 449 740,54
537 Úklid a čištění stanovišť kontejnerů 1 900,0 1 900,0 1 761 628,49
538 Separovaný sběr 16 800,0 16 800,0 16 791 955,44
539 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů 1 800,0 1 800,0 1 625 207,13
540 Provoz separačních dvorů 12 600,0 800,0 13 400,0 13 120 718,35
541 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek 150,0 150,0 76 261,54
542 Sběr BRKO od občanů 3 900,0 150,0 4 050,0 4 011 209,53
543 Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD 0,0 500,0 -500,0 0,0 0,00
544 Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic 200,0 200,0 124 129,00
545 Program podpory - - - - - - - - - - - - - -

546 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 768,1 768,1 746 765,00
547 1211 - Stavební úřad 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 85 583,00
548 Činnost stavebního úřadu 1 000,0 -500,0 500,0 85 583,00
549 1327 - Odbor dopravy 323 249,3 300,0 0,0 1 139,0 7 015,3 1 347,2 12 072,0 0,0 3 500,0 0,0 3 575,4 0,0 352 198,2 333 433 276,11
550 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - dopravní obslužnost 176 278,9 300,0 4 000,0 180 578,9 180 278 900,00
551 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - služba SPID handicap 600,0 600,0 600 000,00
552 Finanční kompenzace  DPmP, a. s. - provoz OML Arnošt 400,0 400,0 400 000,00
553 Finanční kompenzace DPmP, a.s. (+70) 0,0 5 342,0 5 342,0 3 404 295,65
554 DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání 5 900,0 700,0 6 600,0 6 599 900,80
555 SmP a.s. - odměna za výkon vlastnických práv 500,0 500,0 500 000,00
556 Opravy parkovacích automatů 200,0 -100,0 100,0 13 470,00
557 Parkovací automaty - provoz systému 0,0 900,0 900,0 0,00
558 Informační systém - opravy, údržba 50,0 -50,0 0,0 0,00
559 Služby, projekty, znalecké posudky 1 600,0 -120,4 -624,8 -85,0 769,8 423 888,00
560 Čištění komunikací včetně zimní údržby 30 305,0 30 305,0 30 304 987,74
561 Správa a údržba komunikací 30 000,0 1 280,0 -1 770,4 3 380,0 -85,0 32 804,6 31 861 433,39
562 Světelná a signalizační zařízení 2 650,0 -300,0 2 350,0 2 349 520,41
563 Úpravy SSZ nad rámec údržby 1 860,0 -1 560,0 300,0 288 438,00
564 SSZ K7 křižovakty Palackého x Hlaváčova - věcná břemena 0,0 0,6 0,6 558,59
565 Provoz a údržba veřejného osvětlení 37 420,0 37 420,0 37 419 958,88
566 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 190,0 190,0 188 760,00
567 Odtahy motorových vozidel 120,0 -70,0 50,0 8 502,44
568 Odborná způsobilost na moto 100,0 100,0 53 845,00
569 Opravy cyklostezek 1 900,0 300,0 -1 614,8 -50,0 535,2 446 614,47
570 Opravy cyklostezky a chodníku v ul. Husova 0,0 2 535,6 2 535,6 2 535 555,00
571 Oprava cyklostezky v úseku mezi ul. Hradecká a Lonkova 0,0 1 372,0 1 372,0 1 371 338,00
572 Oprava cyklostezky Paramo - Letiště - podél I/2 0,0 2 178,0 250,0 2 428,0 2 419 874,00
573 Oprava cyklostezky Semtín 0,0 950,0 950,0 946 181,28
574 Cyklověž - provoz a opravy 700,0 -100,0 600,0 408 980,85
575 Odstraňování bariér na komunikacích 300,0 -300,0 0,0 0,00
576 Osvětlení přechodů pro chodce 250,0 -250,0 0,0 0,00
577 Odkup komunikací a veřejného osvětlení 10,0 10,0 0,00
578 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty 20,0 1 280,0 -1 280,0 20,0 13 800,00
579 Rekonstrukce zálivů MHD 3 000,0 -1 918,8 1 081,2 0,00
580 Rekonstrukce zálivu MHD - ul. Palackého - Albert 0,0 1 900,0 85,0 1 985,0 1 984 372,17
581 Oprava zálivu MHD Na Spravedlnosti ul. J. Palacha 0,0 870,0 870,0 869 306,35
582 Oprava zálivu MHD ul. Průmyslová 0,0 1 048,8 1 048,8 1 048 752,02
583 Rekonstrukce podchodu M119 - nám. Republiky 0,0 115,0 115,0 114 950,00
584 CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch 2 665,4 1 147,2 3 812,6 3 812 528,67
585 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD 8 520,0 8 520,0 0,00
586 Areál Kasárna T.G.M - odstavná plocha pro parkování 0,0 1 139,0 1 139,0 0,00
587 Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov 0,0 5 300,0 1 770,4 7 070,4 7 070 356,70
588 Oprava propustků Free Zone 0,0 2 092,1 2 092,1 2 092 047,65
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589 Analýza parkování ve vybraných částech města 0,0 335,3 335,3 335 279,00
590 Oprava parkoviště Galanta 0,0 3 950,7 3 950,7 3 950 650,00
591 Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky 200,0 -200,0 0,0 0,00
592 Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky 0,0 2 000,0 2 000,0 116 402,00
593 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská 0,0 3 619,8 3 619,8 3 553 089,98
594 Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I/2 0,0 730,0 730,0 642 190,66
595 Bikeshering 0,0 800,0 800,0 0,00
596 Anenský podjezd - dopravní řešení - PD 0,0 90,8 90,8 90 750,00
597 Křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova - PD 0,0 85,0 85,0 85 000,00
598 Cyklostojany - centrální část města 0,0 11,0 11,0 10 890,00
599 Opravy cyklostezky od mostu Kpt. Bartoše k I/37 0,0 1 614,8 1 614,8 1 614 770,41
600 Diagnostika mostu M104 Kpt. Bartoše 0,0 419,0 419,0 418 660,00
601 Oprava lávky mostu Kpt. Bartoše 0,0 2 675,4 2 675,4 2 674 487,20
602 Program podpory - - - - - - - - - - - - - -

603 Program podpory dopravy 17 400,0 -2 535,6 -600,0 -7 500,7 -1 900,0 -4 592,1 -11,0 260,6 0,00
604 Program BESIP 110,0 110,0 109 990,80
605 1411 - Odbor rozvoje a strategie 182 862,0 800,0 48 728,6 1 410,0 6 634,5 800,0 30 612,0 -14,1 3 425,0 4 820,0 -58 063,0 1 306,1 223 321,1 123 517 708,05
606 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 500,0 -134,7 365,3 0,00
607 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace 0,0 0,0 0,0 0,00
608 PR MPR - VČ Muzeum - Zámek - hradební zeď 0,0 800,0 800,0 800 000,00
609 PR MPR - Dům č.p. 2 0,0 440,7 440,7 440 700,00
610 PR MPR - Dům č.p. 117 0,0 246,8 246,8 246 800,00
611 PR MPR - Dům č.p. 101 0,0 72,2 72,2 72 200,00
612 Příprava a administrace projektů 2 000,0 -200,0 -100,0 -579,1 -51,0 1 069,9 0,00
613 Analytické a metodické práce 2 000,0 -350,0 -166,0 -700,0 784,0 0,00
614 Publicita projektů - dotační tituly 60,0 60,0 0,00
615 Správa akciových podílů - externí poradenství 0,0 350,0 350,0 14 823,00
616 Ocenění ochranných známek Dostihového spolku 0,0 200,0 200,0 0,00
617 Služby AK pro agendu Dostihového spolku a.s. 0,0 500,0 500,0 0,00
618 RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu 10 000,0 986,0 3 100,0 14 086,0 14 086 000,00
619 EBA a.s. - příplatek mimo základní kapitál 0,0 6 200,0 6 200,0 6 200 000,00
620 Dostihový spolek - záštita na Velkou pardubickou 0,0 2 000,0 3 000,0 5 000,0 5 000 000,00
621 Dostihový spolek - Zimní ledový park - příkazní smlouva 180,0 90,0 270,0 270 000,00
622 Dostihový spolek - Zimní ledový park - investiční dotace 0,0 700,0 700,0 700 000,00
623 Zimní ledový park - provoz a investice 1 300,0 617,6 1 320,0 400,0 3 637,6 3 305 370,84
624 Zimní ledový park - uskladnění mobilní ledové plochy 0,0 185,0 185,0 151 855,00
625 P-PINK - dotace 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500 000,00
626 P-PINK - Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000 000,00
627 Analýza variant provozu a vlastnictví MFA 0,0 970,0 970,0 0,00
628 Smart akcelerátor - dotace 0,0 450,0 -450,0 0,0 0,00
629 Smart akcelerátor - vlastní zdroje 0,0 350,0 -350,0 0,0 0,00
630 Zvýšení základního kapitálu - - - - - - - - - - - - - -

631 HC Dynamo Pardubice - zvýšení základního kapitálu 10 000,0 750,0 10 750,0 9 497 600,00
632 VaK Pardubice - zvýšení základního kapitálu 0,0 10 000,0 10 000,0 0,00
633 RFP Pardubice - zvýšení základního kapitálu 0,0 16 000,0 16 000,0 16 000 000,00
634 EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu 0,0 23 100,0 23 100,0 23 100 000,00
635 DPmP Pardubice - zvýšení základního kapitálu 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000 000,00
636 Dotační projekty a ITI - - - - - - - - - - - - - -

637 ITI - Strategie ITI Hradecko - pardubické aglomerace 2021+ 0,0 1 200,0 1 200,0 405 350,00
638 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace 1 355,0 -503,6 851,4 851 400,10
639 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dota 750,0 103,5 853,5 18 767,00
640 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace 1 023,0 -952,8 70,2 69 823,04
641 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - vlastní zdroje 54,0 54,0 3 674,90

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 Výdajová část 123



VÝDAJE Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. a V.změna VI. změna FV za rok 2018 VIII. změna IX. změna X. změna XI. změna Závěr Aktuální rozpočet Závěrečný účet
údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VII. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu 2019 na rok 2019 za rok 2019

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2019

642 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 10,0 5,0 49,0 10 926,30
643 ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 34,0 10 926,30
644 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 10,0 5,0 49,0 10 926,30
645 ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 34,0 10 926,30
646 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 10,0 5,0 49,0 10 926,30
647 ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
648 ZŠ Družstevní - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
649 ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
650 ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
651 ZŠ Spořilov - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
652 ZŠ Staňkova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
653 ZŠ Studánka - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
654 ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 0,0 5,0 5,0 0,00
655 Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu 1 000,0 -400,0 50,0 650,0 0,00
656 Centrální polytechnické dílny a Gampa 10 000,0 100,0 1 380,0 450,0 11 930,0 8 500 250,00
657 Centrální polytechnické dílny a Gampa - objekt Mlýnice 7 000,0 7 000,0 7 000 000,00
658 Centrální polytechnické dílny a Gampa - smart akcelerátor 0,0 800,0 800,0 800 000,00
659 URBACT - Tech Revolution - dotace 340,0 340,0 335 513,74
660 URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje 60,0 60,0 57 496,11
661 URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace 400,0 -237,5 162,5 0,00
662 Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru do Polabin 0,0 15,0 15,0 0,00
663 Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes 0,0 15,0 15,0 0,00
664 Cyklostezka podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami 0,0 15,0 15,0 12 100,00
665 Městský kamerový systém 0,0 30,0 30,0 0,00
666 Strategické dokumenty - - - - - - - - - - - - - -

667 Strategie a koncepce 300,0 300,0 94 380,00
668 Strategie bydlení pro město Pardubice 0,0 500,0 166,0 666,0 133 100,00
669 Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP) 4 000,0 4 000,0 224 388,20
670 Energetika - - - - - - - - - - - - - -

671 Energetické audity a průkazy objektů města 1 000,0 -400,0 600,0 0,00
672 Energetický audit a PD - KD Hostovice 300,0 300,0 84 000,00
673 Externí energetické služby 500,0 -50,0 450,0 195 494,53
674 Provoz energetického dispečinku 350,0 350,0 169 884,00
675 Energeticky úsporné projekty v budovách v majektu města 500,0 500,0 289 311,00
676 Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ 2 000,0 2 000,0 368 512,76
677 Smart City - předprojektová a projektová příprava - - - - - - - - - - - - - -

678 Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek - dotace 25 713,0 -25 713,0 0,0 0,00
679 Inteligentní dopravní systém - řížení křižovatek - vlastní zdroje 10 587,0 250,0 6,0 10 843,0 0,00
680 Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace 42 500,0 -42 500,0 0,0 0,00
681 Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje 7 500,0 250,0 7 750,0 0,00
682 Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - vlastní zdroje 0,0 24 000,0 24 000,0 0,00
683 Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje 8 200,0 8 200,0 0,00
684 Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověže - PD 0,0 46,0 46,0 23 000,00
685 Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž - Univerzita - dotace 9 000,0 -9 000,0 0,0 0,00
686 Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž - Univerzita - vlastní zdro 1 000,0 1 000,0 0,00
687 Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž - Aquacentrum - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
688 Elektromobilita města - dotace 4 850,0 -4 850,0 0,0 0,00
689 Elektromobilita města - vlastní zdroje 1 400,0 1 400,0 0,00
690 Smart City - projekty 1 500,0 -196,0 -200,0 1 104,0 0,00
691 Projektové řízení - projektový manažer - - - - - - - - - - - - - -

692 Projektové řízení - SUMP 0,0 1 200,0 1 200,0 193 200,00
693 Projektové řízení - Terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na Terminál B 0,0 1 452,0 1 452,0 190 068,00
694 Projektové řízení - Terminál Univerzita - PD 0,0 0,0 0,00
695 Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny + GAMPA 0,0 774,0 -774,0 0,0 0,00
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696 Projektové řízení - kontrolní činnost PD 0,0 400,0 400,0 0,00
697 Projekty a projektová příprava - - - - - - - - - - - - - -

698 MAS Dukla - Dukla sportovní - PD 12 200,0 -170,0 5 151,0 17 181,0 5 055 138,63
699 MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup garáží 0,0 170,0 170,0 10 950,00
700 Cyklostojany - centrální část města 0,0 300,0 300,0 299 075,70
701 Analýza městotvorného potenciálu areálu TGM 0,0 0,0 0,00
702 Památník Zámeček 1 270,0 100,0 1 370,0 692 850,00
703 1734 - Odbor školství, kultury a sportu 322 106,7 0,0 6 342,0 17 652,2 3 221,1 9 194,2 19 892,0 0,0 5 868,1 9 680,0 10 597,5 2 406,6 406 960,4 400 553 721,57
704 VČD - příspěvek na provoz 51 262,0 72,0 70,0 2,0 51 406,0 51 406 000,00
705 VČD - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 4 650,0 4 650,0 4 650 000,00
706 VČD - dotace (Pk) - Grand festival smíchu 0,0 100,0 100,0 100 000,00
707 VČD - příspěvek na provoz (dotace MK ČR) 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000 000,00
708 KF - příspěvek na provoz 24 929,0 -680,0 180,0 24 429,0 24 429 000,00
709 KF - příspěvek na provoz - 50. koncertní sezona 911,0 911,0 911 000,00
710 KF - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 3 850,0 3 850,0 3 850 000,00
711 KF - příspěvek na provoz (dotace MK ČR) 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000 000,00
712 COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29) 6 580,0 -165,0 6 415,0 6 415 000,00
713 COK - příspěvek na investice (Galerie Gampa a Divadlo 29) 0,0 165,0 165,0 165 000,00
714 COK - příspěvek na provoz (kulturní akce) 1 000,0 1 000,0 1 000 000,00
715 COK - GAMPA - dotace MK - Resilience 0,0 700,0 700,0 700 000,00
716 COK - Divadlo 29 - dotace MK - ani/LAB 0,0 80,0 80,0 80 000,00
717 COK - Divadlo 29 - dotace MK - Textconnexion 0,0 80,0 80,0 80 000,00
718 COK - Divadlo 29 - dotace MK - Electroconnexion 0,0 100,0 100,0 100 000,00
719 COK - Divadlo 29 - dotace MK - Jazzconnexion 0,0 240,0 240,0 240 000,00
720 COK - Divadlo 29 - dotace MK - Naplění - přehlídka soch 0,0 356,0 356,0 356 000,00
721 COK - Divadlo 29 - dotace Pk - aniLAB 0,0 10,0 10,0 10 000,00
722 COK - Divadlo 29 - dotace Pk - Textconnexion 0,0 10,0 10,0 10 000,00
723 COK - Divadlo 29 - dotace Pk - Electroconnexion 0,0 15,0 15,0 15 000,00
724 COK - Divadlo 29 - dotace Pk - Jazzconnexion 0,0 20,0 20,0 20 000,00
725 TIC - příspěvek na provoz 3 400,0 3 400,0 3 400 000,00
726 TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 117,6 117,6 117 582,00
727 TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor nám. Republiky 2 400,0 2 400,0 2 400 000,00
728 TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct) 1 350,0 1 350,0 1 350 000,00
729 TIC - příspěvek na provoz (Mázhaus) 545,0 545,0 545 000,00
730 TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána) 130,0 130,0 130 000,00
731 Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz 1 240,0 1 240,0 1 240 000,00
732 Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna 8 500,0 8 500,0 8 500 000,00
733 Evropský spolkový dům - provoz 120,0 120,0 114 745,21
734 Britské centrum - provoz 900,0 -15,0 885,0 752 328,59
735 Městské slavnosti - Jaro 400,0 -390,0 10,0 9 950,00
736 Městské slavnosti - Podzim 800,0 100,0 186,0 -17,8 1 068,2 1 052 634,00
737 Ostatní kultura 255,0 120,0 -5,0 88,0 458,0 255 538,42
738 Pardubičtí Tahouni - propagace a marketing 400,0 400,0 361 009,71
739 Pasportizace prostor pro kulturu 100,0 100,0 99 761,90
740 Evropské město koní 2020 - příprava projektu 300,0 300,0 0,00
741 30 let od Sametové revoluce - oslavy výročí 0,0 500,0 -100,0 -90,0 310,0 308 143,00
742 Pardubické adventní trhy 422,0 168,4 590,4 421 080,00
743 Senioři Pardubice 800,0 -126,0 -144,0 24,0 554,0 546 665,38
744 Koncepce rozvoje školství 0,0 260,0 260,0 254 100,00
745 MŠ - příspěvek na provoz - - - - - - - - - - - - - -

746 MŠ - Brožíkova 1 447,0 40,0 285,0 1 772,0 1 772 000,00
747 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice 813,0 41,0 854,0 854 000,00
748 MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) 753,0 55,0 808,0 808 000,00
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749 MŠ - Dražkovice 454,0 47,0 501,0 501 000,00
750 MŠ - Dubina, E. Košťála 1 329,0 44,5 194,0 46,0 1 613,5 1 613 500,00
751 MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice) 1 169,0 81,0 1 250,0 1 250 000,00
752 MŠ - Hostovice 340,0 12,0 352,0 352 000,00
753 MŠ - Jesničánky (Raisova) 594,0 57,0 651,0 651 000,00
754 MŠ - K Polabinám 1 197,0 21,2 218,0 1 436,2 1 436 200,00
755 MŠ - Kamarád (Teplého) 808,0 30,0 84,0 922,0 922 000,00
756 MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) 485,0 17,0 22,0 15,0 40,0 579,0 579 000,00
757 MŠ - Klubíčko (Grusova) 1 176,0 50,0 209,0 1 435,0 1 435 000,00
758 MŠ - Koníček (Bulharská) 600,0 -60,0 62,0 602,0 602 000,00
759 MŠ - Korálek (Rumunská) 1 177,0 45,0 192,0 100,0 1 514,0 1 514 000,00
760 MŠ - Kytička (Gebauerova) 1 291,0 45,0 255,0 40,0 1 631,0 1 631 000,00
761 MŠ - Mladých 962,0 120,0 1 082,0 1 082 000,00
762 MŠ - Motýlek (J. Ressla) 734,0 71,0 60,0 40,0 905,0 905 000,00
763 MŠ - Na Třísle 667,0 121,0 148,0 936,0 936 000,00
764 MŠ - Odborářů 1 643,0 189,0 1 832,0 1 832 000,00
765 MŠ - Ohrazenice 748,0 53,0 801,0 801 000,00
766 MŠ - Pastelka (Družstevní) 883,0 134,0 129,0 42,5 1 188,5 1 188 500,00
767 MŠ - Pospíšilovo náměstí 1 157,0 240,0 30,0 1 427,0 1 427 000,00
768 MŠ - Rosice nad Labem 535,0 58,0 593,0 593 000,00
769 MŠ - Sluníčko (Gorkého) 804,0 105,0 909,0 909 000,00
770 MŠ - Srdíčko (Luďka Matury) 894,0 9,0 171,0 40,0 1 114,0 1 114 000,00
771 MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova 1 165,0 25,0 145,0 40,0 1 375,0 1 375 000,00
772 MŠ - Wintrova 516,0 40,0 53,0 609,0 609 000,00
773 MŠ - Závodu míru 985,0 160,0 38,0 1 183,0 1 183 000,00
774 MŠ - Zvoneček (Sluneční) 1 184,0 100,0 220,0 1 504,0 1 504 000,00
775 ZŠ - příspěvek na provoz - - - - - - - - - - - - - -

776 ZŠ - A. Krause 1 118,0 160,0 9,9 240,3 151,0 -9,9 50,0 1 719,3 1 719 300,00
777 ZŠ - Benešovo náměstí 3 825,0 10,0 89,1 783,3 -89,1 147,0 -10,0 4 755,3 4 755 300,00
778 ZŠ - Bratranců Veverkových 4 919,0 89,1 985,9 260,9 10,0 6 264,9 6 264 900,00
779 ZŠ - Družstevní 4 929,0 455,4 922,3 -105,4 36,0 6 237,3 6 237 300,00
780 ZŠ - Dubina, Erno Košťála 4 145,0 191,8 653,3 -71,8 257,0 5 175,3 5 175 300,00
781 ZŠ - J. Ressla 3 169,0 208,6 478,0 -138,6 3,0 3 720,0 3 720 000,00
782 ZŠ - Npor. Eliáše 4 886,0 211,4 2 259,9 2 181,6 72,0 9 610,9 9 610 900,00
783 ZŠ - Ohrazenice 2 596,0 133,7 728,5 350,0 -133,7 32,0 87,0 3 793,5 3 793 500,00
784 ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory 1 251,0 266,7 113,0 27,5 1 658,2 1 658 200,00
785 ZŠ - Prodloužená 4 196,0 248,2 687,3 -178,2 17,0 4 970,3 4 970 300,00
786 ZŠ - Spořilov 3 062,0 7,2 97,5 573,3 302,0 93,5 54,0 4 189,5 4 189 500,00
787 ZŠ - Staňkova 4 278,0 283,1 774,3 156,9 12,0 5 504,3 5 504 300,00
788 ZŠ - Studánka 5 326,0 184,4 613,0 350,0 -64,4 2,0 6 411,0 6 411 000,00
789 ZŠ - Svítkov 3 161,0 1 850,6 1 146,9 -57,0 1 080,0 7 181,5 7 181 500,00
790 ZŠ - Štefánikova 4 206,0 138,6 967,0 -138,6 5 173,0 5 173 000,00
791 ZŠ - Waldorfská 2 369,0 24,8 414,7 -24,8 352,0 -411,9 2 723,8 2 724 622,12
792 ZŠ - Závodu míru 3 883,0 303,2 636,0 350,0 -183,2 4 989,0 4 989 000,00
793 MŠ a ZŠ, DDM a ZUŠ - příspěvek na investice - - - - - - - - - - - - - -

794 MŠ - Kytička (Gebauerova) - příspěvek na investice 0,0 32,0 32,0 32 000,00
795 MŠ - Koníček (Bulharská) - příspěvek na investice 0,0 60,0 60,0 60 000,00
796 MŠ - Doubek (Svítkov) - výstavba nové MŠ - dodávka herních prvků a tec 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200 000,00
797 ZŠ - Družstevní - příspěvek na investice 0,0 139,0 139,0 139 000,00
798 ZŠ - Štefánikova - příspěvek na investice 0,0 380,0 380,0 380 000,00
799 ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na investice 0,0 87,0 -87,0 0,0 0,00
800 ZŠ - Spořilov - příspěvek na investice 0,0 309,0 309,0 309 000,00
801 Ratolest - příspěvek na investice 0,0 113,2 113,2 113 200,00
802 ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na investice 0,0 42,0 42,0 42 000,00
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803 ZUŠ Lonkova - příspěvek na investice 0,0 0,0 0,00
804 Strojní investice školských zařízení 1 492,0 -171,0 -113,2 -480,0 -449,0 278,8 0,00
805 Příspěvkové organizace - ostatní příspěvky na provoz - - - - - - - - - - - - - -

806 DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek na provoz 2 310,0 31,0 2 341,0 2 341 000,00
807 DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz 980,0 109,6 7,3 11,8 148,5 17,8 -18,9 1 256,1 1 256 100,00
808 DDM Alfa a DDM Delta a KD Hronovická - volnočasové aktivity 327,0 30,0 404,0 761,0 628 302,00
809 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 464,0 464,0 464 000,00
810 DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz 2 732,0 20,0 -20,0 2 732,0 2 732 000,00
811 DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity 216,5 14,3 63,0 20,0 20,0 333,8 333 800,00
812 ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz 1 533,0 180,0 1 713,0 1 713 000,00
813 ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz 2 436,0 2 436,0 2 436 000,00
814 Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - příspěvek na provoz 8 678,0 654,0 9 332,0 9 332 000,00
815 Ratolest - příspěvek na provoz 1 160,0 -1 000,0 160,0 160 000,00
816 Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300 000,00
817 ZŠ - činnost školního psychologa 3 387,0 -3 112,1 274,9 0,00
818 Záležitosti předškolní a školní výchovy 3 090,0 -462,0 -278,3 -673,6 -4,5 -15,0 -413,0 1 243,6 1 058 176,55
819 ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla 10 000,0 -10 000,0 0,0 0,00
820 Řízení příspěvkových organizací 30,0 30,0 14 500,00
821 Servisní smlouva pro Pardubickou kartu 110,0 110,0 99 593,89
822 Ostatní příspěvky a projekty - - - - - - - - - - - - - -

823 Veřejné WC v Machoňově pasáži 321,0 321,0 321 000,00
824 ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT 2 800,0 -1 352,0 -1 400,0 -48,0 0,0 0,00
825 MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace 400,0 -400,0 0,0 0,00
826 ZŠ Svítkov - vybavení nových prostor ZŠ - PD 0,0 200,0 200,0 96 800,00
827 Labská stezka - smlouva o spolupráci 25,0 25,0 24 200,00
828 Ostatní dotace - - - - - - - - - - - - - -

829 dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 165,1 2 165,1 2 165 023,00
830 dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 665,5 2 665,5 2 665 490,00
831 dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 489,2 1 489,2 1 489 174,00
832 dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 209,6 2 209,6 2 209 536,00
833 dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 202,8 1 202,8 1 202 764,00
834 dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 587,5 2 587,5 2 587 465,00
835 dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 904,3 -810,0 2 094,3 2 094 246,00
836 dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 199,4 2 199,4 2 199 419,00
837 dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 483,4 1 483,4 1 483 338,00
838 dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 372,0 1 372,0 1 372 014,00
839 dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 889,9 1 889,9 1 889 854,00
840 dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 751,2 2 751,2 2 751 206,00
841 dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV 0,0 2 601,4 2 601,4 2 601 364,00
842 dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV 0,0 426,8 426,8 426 806,00
843 dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP VVV 0,0 688,6 688,6 688 530,00
844 dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OP VVV 0,0 687,5 687,5 687 470,00
845 dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP VVV 0,0 751,9 751,9 751 842,00
846 dotace MŠMT - MŠ Klubíčko (Grusova) - projekt v rámci OP VVV 0,0 647,4 647,4 647 374,00
847 dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV 0,0 558,6 558,6 558 548,00
848 dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV 0,0 421,9 421,9 421 848,00
849 dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV 0,0 434,1 434,1 434 040,00
850 dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV 0,0 655,5 655,5 655 472,00
851 dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV 0,0 494,9 494,9 494 877,00
852 dotace MŠMT - MŠ Na Třísle- projekt v rámci OP VVV 0,0 492,3 492,3 492 333,00
853 dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV 0,0 358,1 358,1 358 083,00
854 dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV 0,0 557,1 557,1 557 103,00
855 dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV 0,0 609,9 609,9 609 882,00
856 dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OP VVV 0,0 3 930,7 3 930,7 3 930 633,00
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837 dotace MŠMT - ZUŠ Lonkova - projekt v rámci OP VVV 0,0 1 761,1 1 761,1 1 761 089,00
857 dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie 0,0 17,2 17,2 17 125,00
858 dotace Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc 0,0 108,8 108,8 108 763,20
859 dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc 0,0 25,9 25,9 25 918,20
860 dotace Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc 0,0 39,5 39,5 39 530,00
861 dotace Pk - MŠ Pospíšilovo n. - potravinová pomoc 0,0 25,6 25,6 25 552,80
862 dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc 0,0 23,1 23,1 23 150,40
863 ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 0,0 16,8 16,8 16 800,00
864 dotace MV - ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců 0,0 151,2 151,2 151 200,00
865 ZŠ Dubina, E. Košťála - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 0,0 16,8 16,8 16 800,00
866 dotace MV - ZŠ Dubina, E. Košťála - podpora integrace cizinců 0,0 151,2 151,2 151 200,00
867 ZŠ Závodu míru - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 0,0 8,4 8,4 8 400,00
868 dotace MV - ZŠ Závodu míru - podpora integrace cizinců 0,0 75,6 75,6 75 600,00
869 ZŠ Br. Veverkových - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 0,0 8,4 8,4 8 400,00
870 dotace MV - Br. Veverkových - podpora integrace cizinců 0,0 75,6 75,6 75 600,00
871 ZŠ Benešovo nám. - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 0,0 8,4 8,4 8 400,00
872 dotace MV - ZŠ Benešovo nám. - podpora integrace cizinců 0,0 75,6 75,6 75 600,00
873 dotace Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ 0,0 15,0 15,0 15 000,00
874 dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky 0,0 699,8 760,7 1 460,5 1 460 476,80
875 dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci 0,0 760,7 740,4 1 501,1 1 501 045,60
876 Programy podpory - - - - - - - - - - - - - -

877 Program podpory sportu (PPS) 36 089,4 446,5 -533,0 -472,0 269,0 35 799,9 32 913 326,00
878 PPS - FK Pardubice a.s. - dotace 2 400,0 2 400,0 2 400 000,00
879 PPS - FK Pardubice z.s. - dotace 4 700,0 4 700,0 4 700 000,00
880 PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace 13 100,0 13 100,0 13 100 000,00
881 PPS - BK Pardubice a.s. - dotace 3 050,0 3 050,0 3 050 000,00
882 PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace 500,0 -500,0 0,0 0,00
883 PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace 2 850,0 2 850,0 2 850 000,00
884 PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěže - dotace 300,0 300,0 300 000,00
885 PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje - dotace 1 400,0 1 400,0 1 400 000,00
886 PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům 500,0 69,2 569,2 526 060,00
887 PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka 80,0 -7,3 72,7 52 100,00
888 PPS - Dětský maraton 60,0 60,0 50 365,00
889 PPS - Pardubice na bruslích 80,0 5,9 85,9 80 179,00
890 PPS - Síň slávy pardubického sportu 50,0 10,6 60,6 45 895,30
891 PPS - Rezerva 40,0 40,0 6 171,00
892 HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace mládež 2 000,0 2 000,0 2 000 000,00
893 TJ BMX Pardubice - Olympijská kvalifikace BMX - dotace 300,0 300,0 300 000,00
894 Pardubická sportovní organizace - dar na činnost 618,5 618,5 618 500,00
895 TK Pernštýn 1897 - vybudování areálu - dotace 0,0 3 466,0 3 466,0 3 466 000,00
896 FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300 000,00
897 Program podpory Pardubičtí tahouni - - - - - - - - - - - - - -

898 VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu 700,0 700,0 700 000,00
899 Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc 350,0 350,0 350 000,00
900 Dotace - Barocco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro 550,0 550,0 550 000,00
901 Dotace - CINEMA TIME - Pardubické letní kino Pernštejn 600,0 600,0 600 000,00
902 Dotace - Czech marketing - Pardubická vinařská noc 130,0 130,0 130 000,00
903 Dotace - Dostihový spolek - Koně v akci 150,0 150,0 150 000,00
904 Dotace - SAP - Aviatická pouť 450,0 450,0 450 000,00
905 Dotace - Dostihový spolek - Velká pardubická steeplechase 200,0 200,0 200 000,00
906 Dotace - AVE-KONTAKT - Czech open 700,0 700,0 700 000,00
907 Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka 250,0 250,0 250 000,00
908 Dotace - O. Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton 250,0 250,0 250 000,00
909 Dotace - Deep Vision - Sportovní park Pardubice 1 200,0 1 200,0 1 200 000,00
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910 Dotace - AMK Zlatá přilba - Zlatá přilba Pardubice 400,0 400,0 400 000,00
911 Program podpory kultury 5 783,6 204,0 5 987,6 5 537 385,00
912 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000 000,00
913 Program podpory cestovního ruchu 1 098,3 58,0 1 156,3 1 136 500,00
914 Program podpory bezbariérovosti 1 200,0 188,0 -200,0 1 188,0 470 000,00
915 Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2 592,4 537,0 5,0 -40,0 -75,0 3 019,4 2 696 722,50
916 PP volnočasových a vzdělávacích aktivit - nájemné 320,0 -125,0 195,0 194 800,00
917 1814 - Odbor informačních technologií 39 651,0 0,0 0,0 0,0 1 607,3 0,0 87,0 0,0 189,5 0,0 1 127,0 0,0 42 661,8 32 260 617,60
918 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) 36 061,0 1 607,3 87,0 90,0 -6,5 1 127,0 38 965,8 29 267 628,40
919 Správa MO I 0,0 61,0 2,5 268,5 332,0 331 378,03
920 Správa MO II 803,6 12,7 -153,0 663,3 530 018,40
921 Správa MO III 0,0 38,5 4,0 149,5 192,0 191 178,24
922 Správa MO IV 466,0 -142,0 324,0 264 353,75
923 Správa MO V 877,2 -70,6 -137,0 669,6 541 026,02
924 Správa MO VI 575,6 37,9 5,0 618,5 487 599,09
925 Správa MO VII 517,6 -14,0 503,6 424 962,82
926 Správa MO VIII 0,0 34,0 9,0 43,0 42 461,15
927 Konsolidace HW a SW úřadu - TP 350,0 350,0 180 011,70
928 6131 - Odbor sociálních věcí 133 066,6 1 500,0 0,0 -180,0 -3 045,0 8 000,0 0,0 0,0 -60,0 6 412,0 6 839,2 -5 445,0 147 087,8 142 644 596,79
929 SSmP - příspěvek na provoz 32 600,0 38,8 8 000,0 40 638,8 40 638 800,00
930 SSmP - příspěvek na provoz - dotace 67 000,0 -5 839,0 6 840,0 68 001,0 68 001 000,00
931 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 400,0 -180,0 1 184,3 1 404,3 209 620,00
932 SKP - odměna za provozování ADM 1 300,0 1 300,0 1 300 000,00
933 SKP - odměna za provozování ADŽ 1 026,0 1 026,0 1 026 000,00
934 Ubytovna Češkova - provoz a údržba 3 200,0 3 200,0 2 597 653,47
935 Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova 150,0 150,0 85 463,00
936 Multikulturní centrum - provoz 200,0 34,0 234,0 202 574,35
937 Komunitní plánování - udržitelnost projektu 100,0 30,0 130,0 129 904,60
938 Komunitní plánování - projekt "Kyber děti" 0,0 16,4 16,4 16 400,00
939 Obecní pohřby 200,0 83,0 283,0 187 229,34
940 Okamžitá pomoc 20,0 20,0 3 279,00
941 Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 100,0 -68,0 32,0 31 356,00
942 Pohoštění a dary 10,0 10,0 4 059,00
943 Podpora integrace cizinců - dotace 1 296,0 94,1 -54,0 3 070,8 -3 600,0 806,9 885 133,80
944 Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 144,0 40,2 -6,0 341,2 519,4 98 348,20
945 Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace 2 569,8 -1 845,0 724,8 724 731,25
946 Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlastní zdro 135,2 135,2 38 143,75
947 Péče o duševní zdraví - investiční dotace 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500 000,00
948 Programy podpory - - - - - - - - - - - - - -

949 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 18 948,0 1 272,0 92,5 20 312,5 18 956 547,00
950 PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 200,0 7,5 207,5 207 167,00
951 PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění - dotace 498,6 498,6 498 600,00
952 PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče - dotace 269,0 269,0 269 000,00
953 PPvSZO - Česká abilympijská asociace - AbiFest - dotace 100,0 -100,0 0,0 0,00
954 PPvSZO Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace 100,0 100,0 100 000,00
955 Senior taxi - veřejná zakázka 1 000,0 1 000,0 569 095,50
956 (K)roky bez násilí 0,0 40,0 40,0 39 761,60
957 Nemocnice Pardubice - dotace na přístrojové vybavení 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000 000,00
958 Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů 0,0 50,0 -0,8 49,2 36 368,50
959 PPK - bezpečnostní vestičky 0,0 50,0 50,0 36 423,42
960 Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK) 1 500,0 115,6 -40,0 -130,0 -16,4 1 429,2 1 251 938,01

961 VÝDAJE   CELKEM 2 798 439,1 20 922,0 75 213,7 42 671,5 74 992,9 48 000,5 60 074,5 0,0 22 723,4 28 698,3 -102 280,5 -235 524,1 2 833 931,3 2 293 119 676,67
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město bez obvodů
údaje jsou uvedeny v Kč

Počáteční stav k 1.1.2019 100 000,00
Vyrovnání počátečního stavu k 1.1.2019 -55 760,62 44 239,38
Zálohový příděl z rozpočtu 7 000 000,00 7 000 000,00
Dodatečný příděl na základě FV 2018 2 381 508,99 2 381 508,99
Úroky z účtu 5 500,00 13 749,31

Zdroje celkem 9 431 248,37 9 439 497,68

Výdaje celkem 9 431 248,37 9 001 945,22

Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění 4 845 000,00 4 190 000,00
Příspěvek na reprezentaci 55 000,00 27 250,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců 2 871 000,00 2 572 440,00
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám 10 000,00 6 000,00
Náklady na činnost bývalých zaměstanců (důchodců) 20 000,00 19 999,62
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici 40 000,00 40 000,00
Poplatky z účtu 900,00 870,60
Odměna při odchodu do důchodu 150 000,00 143 385,00
Komplexní ozdravný program 1 439 348,37 2 002 000,00

ZDROJE - VÝDAJE

Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu MMP
na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 Změna rozpočtu

437 552,46
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město bez obvodů
údaje jsou uvedeny v Kč

Počáteční stav k 1.1.2019 400 000,00
Vyrovnání počátečního stavu k 1.1.2019 220 609,43 620 609,43
Zálohový příděl z rozpočtu 2019 2 819 000,00 2 819 000,00
Dodatečný příděl na základě FV 2018 -17 112,63 -17 112,63
Úroky z účtu 5 000,00 4 282,31

Zdroje celkem 3 427 496,80 3 426 779,11

Výdaje celkem 3 427 496,80 2 978 522,00

Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění 1 440 000,00 1 234 000,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců MP 1 000 000,00 823 922,00
Komplexní ozdravný program 986 496,80 920 000,00
Poplatky z účtu 1 000,00 600,00
ZDROJE - VÝDAJE

Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu MP
na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 Skutečnost k 31.12.2019

448 257,11
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UKAZATELE Rozpočet Rozpočet Rozpočet
schválený po změnách čerpání

1 214 Městská policie 69 455,0 70 977,8 70 889 577,00
2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 51 300,0 52 770,6 52 756 406,00
3 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH) 17 955,0 17 877,2 17 824 972,00
4 Náhrady mzdy za DPN 200,0 330,0 308 199,00
5 414 Kancelář primátora 16 252,9 17 362,9 16 934 132,00
6 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776,0 3 175,9 3 175 864,00
7 Dotace HZS Pardubicekého kraje na investice 0,0 600,1 600 136,00
8 PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - reklamní služby 4 840,0 4 840,0 4 840 000,00
9 Dostihový spolek - reklamní služby 2 420,0 3 025,0 2 722 500,00

10 AMK Zlatá přilba - reklamní služby 1 815,0 1 815,0 1 815 000,00
11 BK Pardubice - reklamní služby 1 815,0 2 315,0 2 311 100,00
12 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 290,0 290,0 281 005,00
13 Příspěvek Svazu historických sídel 120,0 120,0 108 402,00
14 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0 30 000,00
15 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 742,0 742,0 650 000,00
16 Příspěvek Asociaci EURO EQUUS 45,0 45,0 38 625,00
17 Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská 80,0 80,0 80 000,00
18 Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská 70,0 75,0 75 000,00
19 Příspěvek Českému institutu interních auditorů 10,0 10,0 10 000,00
20 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty 15,0 15,0 15 000,00
21 Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování 1,4 1,4 0,00
22 Příspěvek Společnosti pro stavební právo 1,0 1,0 0,00
23 Příspěvek Sdružení DTMmP 148,5 148,5 148 500,00
24 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje 30,0 30,0 30 000,00
25 Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 4,0 4,0 3 000,00
26 598 Odbor ekonomický 10 000,0 8 658,0 5 598 408,65
27 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 10 000,0 8 658,0 5 598 408,65
28 711 Odbor majetku a investic 35 655,0 35 715,0 35 689 537,00
29 Aquacentrum - vyrovnávací platba 29 700,0 29 700,0 29 700 000,00
30 Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 3 055,0 3 115,0 3 109 741,00
31 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 2 900,0 2 900,0 2 879 796,00
32 914 Odbor kanceláře tajemníka 229 730,0 234 166,5 221 055 541,02
33 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 158 765,0 161 880,0 156 715 166,90
34 Mzdy - Komunitní plánování 380,0 380,0 101 120,00
35 Mzdy - Komunitní klub Češkova a Komunitní klub Husova 900,0 900,0 641 420,00
36 Mzdy - projektové týmy DPP 450,0 450,0 178 161,25
37 Mzdy - Centrální polytechnické dílny DPP 300,0 300,0 92 263,75
38 Náhrady mzdy za DPN 750,0 850,0 841 944,00
39 Členové zastupitelstva odměny 9 800,0 9 800,0 6 457 102,70
40 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 800,0 1 100,0 1 030 525,00
41 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů 57 585,0 58 506,5 54 997 837,42
42 1015 Odbor životního prostředí 768,1 768,1 746 765,00
43 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 768,1 768,1 746 765,00
44 1327 Odbor dopravy 197 344,3 190 994,1 188 495 724,32
45 Finanční kompenzace DPmP - dopravní obslužnost 176 278,9 180 578,9 180 278 900,00
46 Finanční kompenzace DPmP - služba SPID handicap 600,0 600,0 600 000,00
47 Finanční kompenzace DPmP - provoz OML Arnošt 400,0 400,0 400 000,00
48 Finanční kompenzace DPmP (+70) 0,0 5 342,0 3 404 295,65
49 CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch 2 665,4 3 812,6 3 812 528,67
50 Program podpory dopravy 17 400,0 260,6 0,00
51 1411 Odbor rozvoje a strategie 20 500,0 98 701,3 87 218 300,00
52 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 500,0 365,3 134 700,00
53 RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA 10 000,0 14 086,0 14 086 000,00
54 RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu 0,0 16 000,0 16 000 000,00
55 Dostihový spolek - investiční dotace 0,0 700,0 700 000,00
56 EBA a.s. - příplatek mimo základní kapitál 0,0 6 200,0 6 200 000,00
57 EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu 0,0 23 100,0 23 100 000,00
58 DPmP a.s. - zvýšení základního kapitálu 0,0 15 000,0 15 000 000,00
59 VaK a.s. - zvýšení základního kapitálu 0,0 10 000,0 0,00
60 P-PINK - dotace 0,0 1 500,0 1 500 000,00
61 P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace 0,0 1 000,0 1 000 000,00
62 HC Dynamo Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu 10 000,0 10 750,0 9 497 600,00
63 1734 Odbor školství, kultury a sportu 314 033,7 399 920,2 394 382 994,92
64 VČD - příspěvek na provoz 51 262,0 51 406,0 51 406 000,00
65 VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk 0,0 100,0 100 000,00
66 VČD - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 5 000,0 5 000 000,00
67 VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 4 650,0 4 650 000,00
68 KF - příspěvek na provoz 24 929,0 24 429,0 24 429 000,00

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu města Pardubic za rok 2019
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69 KF - příspěvek na provoz - 50. koncertní sezona 911,0 911,0 911 000,00
70 KF - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 3 000,0 3 000 000,00
71 KF - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 3 850,0 3 850 000,00
72 COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29) 6 580,0 6 415,0 6 415 000,00
73 COK - příspěvek na investice (Galerie Gampa a Divadlo 29) 0,0 165,0 165 000,00
74 COK - příspěvek na provoz (kulturní akce) 1 000,0 1 000,0 1 000 000,00
75 COK - GAMPA - Resilience - dotace MK 0,0 700,0 700 000,00
76 COK - Divadlo 29 - ani/LAB - dotace MK 0,0 80,0 80 000,00
77 COK - Divadlo 29 - Textconnexion - dotace MK 0,0 80,0 80 000,00
78 COK - Divadlo 29 - Electroconnexion - dotace MK 0,0 100,0 100 000,00
79 COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace MK 0,0 240,0 240 000,00
80 COK - Divadlo 29 - Naplnění  přehlídka soch - dotace MK 0,0 356,0 356 000,00
81 COK - Divadlo 29 - ani/LAB - dotace Pk 0,0 10,0 10 000,00
82 COK - Divadlo 29 - Electroconnexion - dotace Pk 0,0 15,0 15 000,00
83 COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace Pk 0,0 20,0 20 000,00
84 COK - Divadlo 29 -Textconnexion - dotace Pk 0,0 10,0 10 000,00
85 TIC - příspěvek na provoz 3 400,0 3 400,0 3 400 000,00
86 TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 117,6 117 582,00
87 TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor nám. Republiky 2 400,0 2 400,0 2 400 000,00
88 TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct) 1 350,0 1 350,0 1 350 000,00
89 TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus) 545,0 545,0 545 000,00
90 TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána) 130,0 130,0 130 000,00
91 Pardubicko - Perníkové srdce Čech - příspěvek na provoz 1 240,0 1 240,0 1 240 000,00
92 Dotace Pk na krajskou knihovnu 8 500,0 8 500,0 8 500 000,00
93 Příspěvky MŠ na provoz celkem: 2 169,0 2 687,0 -

94 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 447,0 1 772,0 1 772 000,00
95 Příspěvek MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice 813,0 854,0 854 000,00
96 Příspěvek MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) 753,0 808,0 808 000,00
97 Příspěvek MŠ Dražkovice 454,0 501,0 501 000,00
98 Příspěvek MŠ Dubina, E. Košťála 1 329,0 1 613,5 1 613 000,00
99 Příspěvek MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice) 1 169,0 1 250,0 1 250 000,00

100 Příspěvek MŠ Hostovice 340,0 352,0 352 000,00
101 Příspěvek MŠ Jesničánky (Raisova) 594,0 651,0 651 000,00
102 Příspěvek MŠ K Polabinám 1 197,0 1 436,2 1 436 200,00
103 Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého) 808,0 922,0 922 000,00
104 Příspěvek MŠ Kamínek 485,0 579,0 579 000,00
105 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 176,0 1 435,0 1 435 000,00
106 Příspěvek MŠ Koníček 600,0 602,0 602 000,00
107 Příspěvek MŠ Korálek 1 177,0 1 514,0 1 514 000,00
108 Příspěvek MŠ Kytička (Gebauerova) 1 291,0 1 631,0 1 631 000,00
109 Příspěvek MŠ Mladých 962,0 1 082,0 1 082 000,00
110 Příspěvek MŠ Motýlek (J. Ressla) 734,0 905,0 905 000,00
111 Příspěvek MŠ Na Třísle 667,0 936,0 936 000,00
112 Příspěvek MŠ Odborářů 1 643,0 1 832,0 1 832 000,00
113 Příspěvek MŠ Ohrazenice 748,0 801,0 801 000,00
114 Příspěvek MŠ Pastelka (Družstevní) 883,0 1 188,5 1 188 500,00
115 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 1 157,0 1 427,0 1 427 000,00
116 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 535,0 593,0 593 000,00
117 Příspěvek MŠ Sluníčko (Gorkého) 804,0 909,0 909 000,00
118 Příspěvek MŠ Srdíčko (Luďka Matury) 894,0 1 114,0 1 114 000,00
119 Příspěvek MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova 1 165,0 1 375,0 1 375 000,00
120 Příspěvek MŠ Wintrova 516,0 609,0 609 000,00
121 Příspěvek MŠ Závodu míru 985,0 1 183,0 1 183 000,00
122 Příspěvek MŠ Zvoneček 1 184,0 1 504,0 1 504 000,00
123 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: 42 383,0 59 925,0 -

124 Příspěvek ZŠ A. Krause 1 118,0 1 719,3 1 719 300,00
125 Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí 3 825,0 4 755,3 4 755 300,00
126 Příspěvek ZŠ Bratranců Veverkových 4 919,0 6 264,9 6 264 900,00
127 Příspěvek ZŠ Družstevní 4 929,0 6 237,3 6 237 300,00
128 Příspěvek ZŠ Dubina, E. Košťála 4 145,0 5 175,3 5 175 300,00
129 Příspěvek ZŠ J. Ressla 3 169,0 3 720,0 3 720 000,00
130 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 4 886,0 9 610,9 9 610 900,00
131 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 2 596,0 3 793,5 3 793 500,00
132 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory 1 251,0 1 658,2 1 658 200,00
133 Příspěvek ZŠ Prodloužená 4 196,0 4 970,3 4 970 300,00
134 Příspěvek ZŠ Spořilov 3 062,0 4 189,5 4 189 500,00
135 Příspěvek ZŠ Staňkova 4 278,0 5 504,3 5 504 300,00
136 Příspěvek ZŠ Studánka 5 326,0 6 411,0 6 411 000,00
137 Příspěvek ZŠ Svítkov 3 161,0 7 181,5 7 181 500,00
138 Příspěvek ZŠ Štefánikova 4 206,0 5 173,0 5 173 000,00
139 Příspěvek ZŠ Waldorfská 2 369,0 2 723,8 2 724 622,12
140 Příspěvek ZŠ Závodu míru 3 883,0 4 989,0 4 989 000,00
141 MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na investice 0,0 32,0 32 000,00
142 MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na investice 0,0 60,0 60 000,00
143 MŠ Doubek (Svítkov) - výstava nové MŠ - herní prvky 0,0 1 200,0 1 200 000,00
144 ZŠ Družstevní - příspěvek na investice 0,0 139,0 139 000,00
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145 ZŠ Spořilov - příspěvek na investice 0,0 309,0 309 000,00
146 Ratolest - příspěvek na investice 0,0 113,2 113 200,00
147 ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na investici 0,0 42,0 42 000,00
148 ZŠ - činnost školního psychologa 3 387,0 274,9 0,00
149 ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora ITI 2 800,0 0,0 0,00
150 ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla 10 000,0 0,0 0,00
151 Strojní investice školských zařízení 1 492,0 278,8 0,00
152 MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace 400,0 0,0 0,00
153 DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz 2 310,0 2 341,0 2 341 000,00
154 DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz 980,0 1 256,1 1 256 100,00
155 DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity 327,0 761,0 628 302,00
156 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 464,0 464,0 464 000,00
157 DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - příspěvek na provoz 2 732,0 2 732,0 2 732 000,00
158 DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - volnočasové aktivity 216,5 333,8 333 800,00
159 ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz 1 533,0 1 713,0 1 713 000,00
160 ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz 2 436,0 2 436,0 2 436 000,00
161 Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz 8 678,0 9 332,0 9 332 000,00
162 Ratolest - příspěvek na provoz 1 160,0 160,0 160 000,00
163 Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz 0,0 1 300,0 1 300 000,00
164 Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OPVVV 0,0 1 202,8 1 202 764,00
165 Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OPVVV 0,0 1 489,2 1 489 174,00
166 Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 209,6 2 209 536,00
167 Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 665,5 2 665 490,00
168 Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 165,1 2 165 023,00
169 Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 587,5 2 587 465,00
170 Dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 094,3 2 094 246,00
171 Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 199,4 2 199 419,00
172 Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OPVVV 0,0 1 483,4 1 483 338,00
173 Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV 0,0 1 372,0 1 372 014,00
174 Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OPVVV 0,0 1 889,9 1 889 854,00
175 Dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 751,2 2 751 206,00
176 Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OPVVV 0,0 2 601,4 2 601 364,00
177 Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OPVVV 0,0 751,9 751 842,00
178 Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OPVVV 0,0 687,5 687 470,00
179 Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci OPVVV 0,0 647,4 647 374,00
180 Dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OPVVV 0,0 558,6 558 548,00
181 Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OPVVV 0,0 434,1 434 040,00
182 Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OPVVV 0,0 421,9 421 848,00
183 Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OPVVV 0,0 426,8 426 806,00
184 Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OPVVV 0,0 688,6 688 530,00
185 Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OPVVV 0,0 655,5 655 472,00
186 Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OPVVV 0,0 494,9 494 877,00
187 Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OPVVV 0,0 492,3 492 333,00
188 Dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OPVVV 0,0 358,1 358 083,00
189 Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OPVVV 0,0 557,1 557 103,00
190 Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OPVVV 0,0 609,9 609 882,00
191 Dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OPVVV 0,0 3 930,7 3 930 633,00
192 Dotace MŠMT - ZUŠ Lonkova - projekt v rámci OPVVV 0,0 1 761,1 1 761 089,00
193 Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie 0,0 17,2 17 125,00
194 Dotace Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc 0,0 108,8 108 763,20
195 Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc 0,0 25,9 25 918,20
196 Dotace Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc 0,0 39,5 39 530,00
197 Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc 0,0 25,6 25 552,80
198 Dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc 0,0 23,1 23 150,40
199 Dotace MV - ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců 0,0 168,0 168 000,00
200 Dotace MV - ZŠ E. Košťála - podpora integrace cizinců 0,0 168,0 168 000,00
201 Dotace MV - ZŠ Závodu míru - podpora integrace cizinců 0,0 84,0 84 000,00
202 Dotace MV - ZŠ Br. Veverkových - podpora integrace cizinců 0,0 84,0 84 000,00
203 Dotace MV - ZŠ Benešovo nám. - podpora integrace cizinců 0,0 84,0 84 000,00
204 Dotace Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ 0,0 15,0 15 000,00
205 Dotace MŠMT - Ratolest - dětská skupina berušky 0,0 1 460,5 1 460 476,80
206 Dotace MŠMT - Ratolest - dětská skupina zajíčci 0,0 1 501,1 1 501 045,60
207 Program podpory kultury 5 783,6 5 987,6 5 537 385,00
208 ČsOL - Zámeček - Larishova vila - dotace 0,0 5 000,0 5 000 000,00
209 Program podpory sportu 36 089,4 35 799,9 32 913 326,00
210 PPS - FK Pardubice a.s. - dotace 2 400,0 2 400,0 2 400 000,00
211 PPS - FK Pardubice z.s. - dotace 4 700,0 4 700,0 4 700 000,00
212 PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace 13 100,0 13 100,0 13 100 000,00
213 PPS - BK Pardubice a.s. - dotace 3 050,0 3 050,0 3 050 000,00
214 PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace 500,0 0,0 0,00
215 PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace 2 850,0 2 850,0 2 850 000,00
216 PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. mezinárodní soutěže - dotace 300,0 300,0 300 000,00
217 PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pk 1 400,0 1 400,0 1 400 000,00
218 PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům 500,0 569,2 526 060,00
219 HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace mládež 2 000,0 2 000,0 2 000 000,00
220 TJ BMX Pardubice - Olympijská kvalifikace BMX - dotace 300,0 300,0 300 000,00
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221 Pardubická sportovní organizace z.s. - dar na činnost 618,5 618,5 618 500,00
222 TK Pernštýn 1897 - vybudování areálu - dotace 0,0 3 466,0 3 466 000,00
223 FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace 0,0 1 300,0 1 300 000,00
224 PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 80,0 72,7 52 100,00
225 PPS - Dětský maraton 60,0 60,0 50 365,00
226 PPS - Pardubice na bruslích 80,0 85,9 80 179,00
227 PPS - Síň slávy Pardubického sportu 50,0 60,6 45 895,30
228 PPS - rezerva 40,0 40,0 6 171,00
229 Program podpory Pardubičtí tahouni - - -

230 VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu 700,0 700,0 700 000,00
231 Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc 350,0 350,0 350 000,00
232 Dotace - Baroco sempre giovanne - Pardubcké hudební jaro 550,0 550,0 550 000,00
233 Dotace - Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn 600,0 600,0 600 000,00
234 Dotace - Czech marketing - Pardubická vinařská noc 130,0 130,0 130 000,00
235 Dotace - Dostihový spolek - Koně v akci 150,0 150,0 150 000,00
236 Dotace - SAP - Aviatická pouť 450,0 450,0 450 000,00
237 Dotace - Dostihový spolek - Velká pardubická steeplechase 200,0 200,0 200 000,00
238 Dotace - AVE - KONTAKT - Czech Open 700,0 700,0 700 000,00
239 Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka 250,0 250,0 250 000,00
240 Dotace - O. Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton 250,0 250,0 250 000,00
241 Dotace - Deep Vision - Sportovní park Pardubice 1 200,0 1 200,0 1 200 000,00
242 Dotace - AMK Zlatá přilba - Zlatá přilba Pardubice 400,0 400,0 400 000,00
243 Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2 592,4 3 019,4 2 696 722,50
244 Prostředky na nájemné při PP volnočasových a vzdělávacích aktivit 320,0 320,0 194 800,00
245 Program podpory cestovního ruchu 1 098,3 1 156,3 1 136 500,00
246 Program podpory bezbariérovosti 1 200,0 1 388,0 470 000,00
247 6131 Odbor sociálních věcí 122 315,6 137 127,8 135 136 056,53
248 SSmP - příspěvek na provoz 32 600,0 40 638,8 40 638 800,00
249 SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV 67 000,0 68 001,0 68 001 000,00
250 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 18 948,0 20 312,5 18 956 547,00
251 PPvSO - Nemocnice Pardubice - dotace na přístrojové vybavení 0,0 3 000,0 3 000 000,00
252 PPvSO - Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 200,0 207,5 207 167,00
253 PPvSO - Prozrak - Mít oči k vidění - dotace 498,6 498,6 498 600,00
254 PPvSO - Prozrak - Centrum integrované péče - dotace 269,0 269,0 269 000,00
255 PPvSO - Česká abilympijská asociace - AbiFest - dotace 100,0 0,0 0,00
256 PPvSO - Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace 100,0 100,0 100 000,00
257 PPvSO - Senior taxi - veřejná zakázka 1 000,0 1 000,0 569 095,50
258 x Péče o duševní zdraví - investiční dotace 0,0 1 500,0 1 500 000,00
259 Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 100,0 32,0 31 356,00
260 (K)roky bez násilí - dotace 0,0 40,0 36 423,42
261 Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů 0,0 49,2 36 368,50
262 PPK - bezpečnostní vestičky 0,0 50,0 39 761,10
263 Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti 1 500,0 1 429,2 1 251 938,01

264 VÝDAJE CELKEM 1 016 054,6 1 194 391,7 1 156 147 036,44
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údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed 944 082,35
daňové příjmy za rok 2019 -2,00
pojistné plnění za rok 2018 57 959,00
pojistné plnění za rok 2019 200 758,00
finanční vypořádání dozor hasičů 5 000,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828 -149 417,50
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23 -26 839,20
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6 -4 948,42
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 861 572,47

Městský obvod II - Polabiny -2 426 761,80
daňové příjmy za rok 2019 0,00
pojistné plnění za rok 2018 27 411,00
pojistné plnění za rok 2019 62 347,00
finanční vypořádání dozor hasičů -5 000,00
finanční vypořádání akce "RPS Lidická, Ležáků, Partyzánů" (za rok 2019) -2 529 438,20
finanční vypořádání režijních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna -92 792,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Chemiků 128 -143 904,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Kosmonautů 274 -16 786,26
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 271 400,66

Městský obvod III - Studánka 220 549,02
daňové příjmy za rok 2019 -5,00
pojistné plnění za rok 2018 103 071,00
pojistné plnění za rok 2019 73 638,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207 -22 885,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Zajíce 983 -80 331,47
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 147 061,49

Městský obvod IV - Pardubičky 539 373,45
daňové příjmy za rok 2019 4,00
pojistné plnění za rok 2018 15 671,00
pojistné plnění za rok 2019 62 921,69
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 460 776,76

Městský obvod V - Dukla 172 096,03
daňové příjmy za rok 2019 -7,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 172 103,03

Městský obvod VI - Svítkov 470 970,04
daňové příjmy za rok 2019 -4,00
pojistné plnění za rok 2019 18 150,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna -7 197,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 - knihovna -13 590,00
finanční vypořádání voleb 311,12
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 473 299,92

Městský obvod VII - Rosice nad Labem 203 848,87
daňové příjmy za rok 2019 0,00
pojistné plnění za rok 2018 4 566,00
pojistné plnění za rok 2019 66 341,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 132 941,87

Městský obvod VIII - Hostovice 219 376,11
daňové příjmy za rok 2019 -7,00
finanční vypořádání - zpracování energetického auditu KD Hostovice 214 000,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 5 383,11

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 343 534,07

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2019
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Rezervy RmP, primátora a náměstků 1 000 000 40 000 714 900 754 900 209 500

Rozpočet na rok 2019 700 000 740 000

 Zapojení zůstatku z roku 2018 40 000

Schválená Čerpaná
dotace dotace

FO  kompenzace nákladů při ukončení nájmu 20 000 0 4558/2017

FO  kompenzace nákladů při ukončení nájmu 20 000 0 4560/2017
 Společnost Parkinson, z.s., klub Pardubice 60458887  úhrada nákladů na účast a dopravu na Sportovní hry 2019 3 500 3 500 656/2019

FO  uspoř.akce pro děti z dětských domovů Včech - Hledá se talent 10 000 10 000 657/2019

ČMMJ, okres.myslivec.spolek Pce - Hůrka 67777520  XLV. Okresní myslivecký ples 30 000 30 000 30 000 658/2019

Nadační fond východočeských olympioniků 28358821  na humanitární, sociální a zdravotní podporu býv.olympionikům 10 000 10 000 757/2019

FO  na činnost Oblastního výboru Českého svazu bojov. za svobodu 12 000 12 000 758/2019

MmP - rozpočtové opatření RmP č. 101 ORJ 214  nákup cen pro vítěze 13.měst.kola soutěže "Právo na každý den" 5 000 5 000 756/2019

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. 47606550  vydání publikace o prof. Evženu Rychlíkovi, volyňském učenci a vl.. 10 000 10 000 889/2019
 Lions Club Pardubice 69153663  charit. divadel. představení na podporu Střediska rané péče Pce 20 000 20 000 965/2019
 Sdružení přátel vodících psů, z.s. 01863495  uspořádání akce "Sportovní den zrakově postižených" 10 000 10 000 966/2019

Oblastní spolek Českého červeného kříže Pce 69152977  uspořádání Oblastního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků 9 900 9 900 967/2019

Sonnenbergské sdružení České republiky 60460326 mezinár.konferen.Interkulturní a transkulturní dimenze ...v Pcích 10 000 10 000 10 000 968/2019

FO  humanitární pomoc volyňským Čechům 20 000 20 000 1182/2019

FO  tenisový turnaj MmP 10 000 10 000 1181/2019

Tovarei, s.r.o. 07046669  Cestovatelský festival 30 000 30 000 30 000 1288/2019

FO  charit. Vánoční jarmark pro NF Šance onkoláčkům 50 000 50 000 1289/2019

 CARMINA, z.s., zrušeno usn. R/2606/2019 z 2.12.19  26611511 celostátní soutěž "O cenu Českého ráje" 7000,-  Kč 0 0 1290/2019

 Nemocnicnice Pardubického kraje, a.s.  27520536 Malá Pardubická Live Surgery 50 000 50 000 50 000 1291/2019

FO  charitativní golfový turnaj hokejistů ve prospěch handic. hokejisty 20 000 20 000 1292/2019

Jiří Razskazov 13180282  vydání knihy "Stará Karlovina ve vzpomínkách" 30 000 30 000 1353/2019
 Lions Club Pardubice 69153663  charitativní galavečer na podporu TyfloCentra Pardubice 20 000 20 000 1523/2019

Asociace waldorfských škol České republiky z.s. 67362958  úhrada nákladů na dokufilm „Waldorfská škola“ 26 000 26 000 1524/2019

Okresní agrární komora Pardubice 60112026  uspořádání dožínek zemědělců okresu Pardubice 15 000 15 000 1844/2019

2222 ŠK Polabiny 68246269  ME v šachu mládeže do 18 let, Bratislava 40 000 40 000 1842/2019

FO organizační zajištění Setkání sportovců seniorů Pardubicka 5 000 5 000 1843/2019

BC Bowlingzone, z.s. 22764232  úhrada startovného na MČR zrakově postižených v bowlingu 5 000 5 000 1845/2019

Jednota českých matematiků a fyziků 00444871  úhrada nákladů Středoevropská matematická olympiáda (MEMO) 50 000 50 000 1861/2019

Spolek Spanish Club 04348541  Festival Latino Americano - úhrada nájemného 10 000 10 000 1862/2019

Nadační fond Jana Pernera 48159034  podpora vydávání knih a skript k vyššímu zájmu studentů 20 000 20 000 20 000 2279/2019

Máša agency s.r.o. 25288881  Dopravní konference 10 000 10 000 10 000 2280/2019

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě 40614603  rekondičně-edukační víkendový pobyt v Pardubicích 10 000 10 000 2282/2019
ADRA, o.p.s. 61388122  zakoupení 2 lékařských přístrojů pro ITIBO, Keňa 49 500 49 500 49 500 2401/2019

Celkem 640 900 600 900 199 500

Zůstatek v rezervě Rady města 139 100

Použitelný zůstatek* 99 100

285 100 KčZůstatek k rozdělení

De minimis
Zapojení 

zůstatku z roku 
2018

Čerpání v 
roce 2019

740 000

Usnesení RmP

Rozpočet na 
rok 2019

Projekt

Transfery a dary jiným organizacím, sdružením, FO a podnikatelským subjektům z rezervy RmP, primátora a náměstků

De minimis

Schválené 
příspěvky v 
roce 2019

REZERVA RADY MĚSTA PARDUBIC 2672

IČOŽadatel
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Rozpočet na rok 2019 100 000 100 000

Zapojení zůstatku z roku 2018 0 0

Schválená Čerpaná
dotace dotace

MmP - rozpočtové opatření RmP č. 100 ORJ 414  na poskytnutí daru do tomboly Reprezentačního plesu 10 000 10 000 655/2019

Sportovní klub Městské policie Pardubice 27039218  nákup dresů 10 000 10 000 1183/2019

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Pardubice 15050092  ukládání ostatků svatého Floriána 10 000 10 000 1860/2019
Czech marketing, s.r.o. 25265652  Gospel v Pardubicích - vánoční akce 5 000 5 000 5 000 2397/2019

Celkem 35 000 35 000 5 000
Zůstatek v rezervě primátora Ing. Charváta 65 000

Použitelný zůstatek* 65 000

Rozpočet na rok 2019 50 000 50 000

 Zapojení zůstatku z roku 2018 0 0

Schválená Čerpaná
dotace dotace

MmP - rozpočtové opatření RmP č. 100 ORJ 414  na poskytnutí daru do tomboly Reprezentačního plesu 5 000 5 000 655/2019
FO  Dědečkova výstava historických traktorů, strojů a stabil. motorů 5 000 5 000 1846/2019

Celkem 10 000 10 000 0

Zůstatek v rezervě náměstka Ing. Kvaše 40 000

Použitelný zůstatek* 40 000

Rozpočet na rok 2019 50 000 50 000

Zapojení zůstatku z roku 2018 0 0

Schválená Čerpaná
dotace dotace

MmP - rozpočtové opatření RmP č. 100 ORJ 414  na poskytnutí daru do tomboly Reprezentačního plesu 5 000 5 000 655/2019

DL Ponorka Pardubice, z.s. 01823353 DL Ponorka Pardubice, z.s. 5 000 5 000 1352/2019

HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s. 05051053  nákup sportovního vybavení pro mládež 12 000 12 000 2398/2019

FO  Betlémské světlo na šestce 10 000 10 000 2399/2019
DL Ponorka Pardubice, z.s. 01823353  nákup sportovního oblečení 10 000 10 000 2400/2019

Celkem 42 000 42 000 0

Zůstatek v rezervě náměstkyně Ing. Dvořáčkové 8 000

Použitelný zůstatek* 8 000

REZERVA PRIMÁTORA CHARVÁTA 2915 100 000

Žadatel IČO Projekt De minimis Usnesení RmP

Žadatel IČO Projekt De minimis Usnesení RmP

REZERVA NÁMĚSTKYNĚ DVOŘÁČKOVÉ 2916 50 000

REZERVA NÁMĚSTKA KVAŠE 2799 50 000

Žadatel IČO Projekt De minimis Usnesení RmP
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Rozpočet na rok 2019 50 000 50 000

 Zapojení zůstatku z roku 2018 0 0

Schválená Čerpaná
dotace dotace

MmP - rozpočtové opatření RmP č. 100 ORJ 414  na poskytnutí daru do tomboly Reprezentačního plesu 5 000 5 000 655/2019

MmP - rozpočtové opatření ZmP č. 139 ORJ 1734  Cena nám. J. Rychteckého - nejlepší pedagogický pracovník 5 000 5 000 Z/552/2019

MmP - rozpočtové opatření ZmP č. 140 ORJ 6131  Cena nám. J. Rychteckého - nejlepší sociální pracovník 2 000 2 000 Z/553/2019

Nadační fond 2P 05579228  Perníková 24 - charitativní cyklistický závod 5 000 5 000 1629/2019

ICING s.r.o. 04561228  náklady na propagaci akce "We love 90 ś" 5 000 5 000 5 000 2281/2019

Matěj Kroužil FO  úhrada školného na VSKK Praha 5 000 5 000 2402/2019
 Sdružení přátel vodících psů, z.s.
zrušeno usn. R/2676/2019 z 16.12.19 01863495  benifeční koncert 5000,- Kč 0 0 2403/2019

27 000 27 000 5 000

Zůstatek v rezervě náměstka Mgr. Rychteckého 23 000

Použitelný zůstatek* 23 000

Rozpočet na rok 2019 50 000 50 000

 Zapojení zůstatku z roku 2018 0 0

Schválená Čerpaná
dotace dotace

MmP - rozpočtové opatření RmP č. 100 ORJ 414  na poskytnutí daru do tomboly Reprezentačního plesu 5 000 5 000 655/2019

Most do života, z.s. 26678390  úhrada nákladů lázeňského pobytu 10 000 10 000 2054/2019
 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 48160989  oslavy 30. výročí 17. listopadu 1989 na GyPce, Dašická 1083 10 000 10 000 2283/2019

25 000 25 000 0

Zůstatek v rezervě náměstka PaedDr. Mazucha 25 000

Použitelný zůstatek* 25 000

REZERVA NÁMĚSTKA RYCHTECKÉHO 2917 50 000

Žadatel IČO Projekt De minimis Usnesení RmP

REZERVA NÁMĚSTKA MAZUCHA 2798 50 000

Žadatel IČO Projekt De minimis Usnesení RmP
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MmP MmP MO MO Vratka dotací

Poskytovatel Typ dotace Položka UZ Účel dotace Příjemce Rozpočet Poskytnuto Čerpáno Poskytnuto Čerpáno za rok 2018

133 355,07 132 603 922,92 135 614 755,64 212 284,29 520 435,65 -1 216 462,00

MZe ČR neinvestiční 4116 29014 Hospodaření v městských lesích - obnova porostů 282,10 282 060,00 282 060,00 0,00 0,00 0,00

MZe ČR neinvestiční 4116 29029 Hospodaření v městských lesích - pěstební činnost 10,20 10 250,00 10 250,00 0,00 0,00 0,00

MZe ČR neinvestiční 4116 15011 Revitalizace Matičního jezera 10 611,20 10 611 191,80 10 605 141,80 0,00 0,00 6 050,00

MK ČR neinvestiční 4116 34070 AniLab/laboratoř animovaného filmu COK 80,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34070 Naplnění COK 356,00 356 000,00 356 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34070 Jazzconnexion COK 240,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34070 Electroconnexion COK 100,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34070 Textconnexion COK 80,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34070 Resilience COK 700,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34352 Program státní podpory profesionálních divadel - VČD VČD Pardubice 5 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

MK ČR neinvestiční 4116 34352 Program státní podpory stálých symfonických orchestrů - KF KF Pardubice 3 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

MZ ČR neinvestiční 4116 35019 Speciální vzdělávání ve zdravotnictví Lentilka 17,20 17 125,00 17 125,00 0,00 0,00 0,00

MPSV ČR neinvestiční 4116 13013 Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni víceletý projekt 754,50 754 460,31 2 234 291,70 0,00 0,00 -1 479 831,39
MPSV ČR neinvestiční 4116 14007 Podpora integrace cizinců 1 390,20 1 390 176,00 1 349 507,70 0,00 0,00 40 668,30

MPSV ČR investiční 4116 13013 Vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích MO I MO I - víceletý projekt 750,00 0,00 0,00 212 284,29 520 435,65 -308 151,36
MK ČR neinvestiční 4116 34054 Program regenerace Městské památkové rezervace 1 425,00 1 425 000,00 1 425 000,00 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17017 Řízení strategie integrované územní investice víceletý projekt 562,70 562 717,68 739 598,47 0,00 0,00 -176 880,79
MMR ČR neinvestiční 4116 17018 Řízení strategie integrované územní investice víceletý projekt 3 188,70 3 188 733,47 4 191 058,14 0,00 0,00 -1 002 324,67
MMR ČR neinvestiční 4116 17017 Zprostředkující subjekt Integrované územní investice víceletý projekt 481,17 481 170,16 475 811,30 0,00 0,00 5 358,86

MMR ČR neinvestiční 4116 17018 Zprostředkující subjekt Integrované územní investice víceletý projekt 2 726,63 2 726 630,88 2 696 264,04 0,00 0,00 30 366,84

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Závodu míru - odborné učebny 312,05 312 051,13 312 051,13 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Závodu míru - odborné učebny 5 304,87 5 304 869,19 5 304 869,19 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny 285,88 285 880,11 285 880,11 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny 4 859,96 4 859 961,78 4 859 961,78 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Staňkova - odborné učebny 389,03 389 033,20 389 033,20 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Staňkova - odborné učebny 6 613,56 6 613 564,30 6 613 564,30 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Studánka - odborné učebny 245,16 245 163,08 245 163,08 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Studánka - odborné učebny 4 167,77 4 167 772,54 4 167 772,54 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Družstevní - odborné učebny 274,82 274 819,48 274 819,48 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Družstevní - odborné učebny 4 671,93 4 671 931,25 4 671 931,25 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Ohrazenice - odborné učebny 344,05 344 052,97 344 052,97 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Ohrazenice - odborné učebny 5 848,90 5 848 900,45 5 848 900,45 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Spořilov - odborné učebny 166,79 166 792,43 166 792,43 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Spořilov - odborné učebny 2 835,47 2 835 471,30 2 835 471,30 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17015 ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny 184,14 184 144,94 184 144,94 0,00 0,00 0,00

MMR ČR neinvestiční 4116 17016 ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny 3 130,46 3 130 463,96 3 130 463,96 0,00 0,00 0,00

MPSV ČR neinvestiční 4116 13013 OP Zaměstnanost 2014+ - Ratolest - dětská skupina Berušky víceletý projekt 1 460,50 1 460 476,80 1 460 476,80 0,00 0,00 0,00

MPSV ČR neinvestiční 4116 13013 OP Zaměstnanost 2014+ - Ratolest - dětská skupina Zajíčci víceletý projekt 1 501,10 1 501 045,60 1 501 045,60 0,00 0,00 0,00

MPSV ČR neinvestiční 4116 13015 Výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 2 473,80 2 473 775,00 3 690 237,00 0,00 0,00 -1 216 462,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 Místní akční plán rozvoje vzdělávání víceletý projekt 2 520,90 2 520 856,11 2 222 289,76 0,00 0,00 298 566,35

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Svítkov ZŠ - víceletý projekt 1 489,20 1 489 174,00 1 489 174,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Studánka ZŠ - víceletý projekt 2 665,50 2 665 490,00 2 665 490,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Pardubičky ZŠ - víceletý projekt 1 202,80 1 202 764,00 1 202 764,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Br. Veverkových ZŠ - víceletý projekt 2 199,40 2 199 419,00 2 199 419,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ J. Ressla ZŠ - víceletý projekt 1 889,90 1 889 854,00 1 889 854,00 0,00 0,00 0,00

Přehled přijatých dotací ze SR a rozpočtu KÚ Pk a finanční vypořádání účelových dotací za rok 2019

FV neinvestičních transferů poskytnutých obcím prostřednictvím kraje z ostatních ministerstev
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MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Staňkova ZŠ - víceletý projekt 1 483,40 1 483 338,00 1 483 338,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Benešovo nám. ZŠ - víceletý projekt 2 094,30 2 094 246,00 2 094 246,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Družstevní ZŠ - víceletý projekt 2 601,40 2 601 364,00 2 601 364,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Prodloužená ZŠ - víceletý projekt 2 587,50 2 587 465,00 2 587 465,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Npor. Eliáše ZŠ - víceletý projekt 2 751,20 2 751 206,00 2 751 206,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Ohrazenice ZŠ - víceletý projekt 1 372,00 1 372 014,00 1 372 014,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ E. Košťála ZŠ - víceletý projekt 2 209,60 2 209 536,00 2 209 536,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZŠ Závodu míru ZŠ - víceletý projekt 2 165,10 2 165 023,00 2 165 023,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - ZUŠ Lonkova ZUŠ - víceletý projekt 1 761,10 1 761 089,00 1 761 089,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - DDM Alfa DDM - víceletý projekt 3 930,70 3 930 633,00 3 930 633,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Winterova MŠ - víceletý projekt 421,90 421 848,00 421 848,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Na Třísle MŠ - víceletý projekt 492,30 492 333,00 492 333,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Sluníčko (Gorkého) MŠ - víceletý projekt 557,10 557 103,00 557 103,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Koníček (Bulharská) MŠ - víceletý projekt 434,10 434 040,00 434 040,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ K Polabinám MŠ - víceletý projekt 687,50 687 470,00 687 470,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) MŠ - víceletý projekt 494,90 494 877,00 494 877,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice) MŠ - víceletý projekt 609,90 609 882,00 609 882,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Pastelka (Rosická) MŠ - víceletý projekt 558,60 558 548,00 558 548,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Kamínek (Ke Kamenci) MŠ - víceletý projekt 426,80 426 806,00 426 806,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Zvoneček (Sluneční) MŠ - víceletý projekt 688,60 688 530,00 688 530,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Brožíkova (Polabiny) MŠ - víceletý projekt 751,90 751 842,00 751 842,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Klubíčko (Grusova) MŠ - víceletý projekt 647,40 647 374,00 647 374,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Odborářů (Polabiny) MŠ - víceletý projekt 655,50 655 472,00 655 472,00 0,00 0,00 0,00

MŠMT ČR neinvestiční 4116 33063 OP VVV - MŠ Hostovice MŠ - víceletý projekt 358,10 358 083,00 358 083,00 0,00 0,00 0,00

MPSV ČR neinvestiční 4116 13011 Činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 13 820,60 13 820 559,00 13 336 903,22 0,00 0,00 483 655,78

3 238,41 820 000,00 526 246,00 2 410 109,98 2 468 601,00 0,00

ÚP neinvestiční 4116 13013 Operační program zaměstnanost MO I - víceletý projekt 428,80 0,00 0,00 428 813,98 487 305,00 -58 491,02
ÚP neinvestiční 4116 13013 Operační program zaměstnanost MO V - víceletý projekt 40,03 0,00 0,00 40 030,00 40 030,00 0,00

ÚP neinvestiční 4116 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce MO VI - víceletý projekt 389,30 0,00 0,00 389 323,00 389 323,00 0,00

ÚP neinvestiční 4116 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce MO III - víceletý projekt 30,00 0,00 0,00 22 245,00 22 245,00 0,00

ÚP neinvestiční 4116 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce MO V  - víceletý projekt 1 222,38 0,00 0,00 1 221 794,00 1 221 794,00 0,00

ÚP neinvestiční 4116 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce MO VII - víceletý projekt 307,90 0,00 0,00 307 904,00 307 904,00 0,00

ÚP neinvestiční 4116 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče2
820,00 820 000,00 526 246,00 0,00 0,00 293 754,00

2 772,20 297 452,25 84 679,00 2 474 767,75 2 474 767,75 202 319,25

MF ČR neinvestiční 4111 98348 Volby do Evropského parlamentu MmP + MO 2 683,00 208 232,25 5 913,00 2 474 767,75 2 474 767,75 202 319,25

MF ČR neinvestiční 4111 98018 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - město 54,40 54 390,00 45 316,00 0,00 0,00 9 074,00

MF ČR neinvestiční 4111 98020 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - krajské město 34,80 34 830,00 33 450,00 0,00 0,00 1 380,00

910,90 910 920,00 910 920,00 0,00 0,00 0,00

obec neinvestiční 4121 00000 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 910,90 910 920,00 910 920,00 0,00 0,00 0,00

obec neinvestiční 4121 00000 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - platba za děti v ZŠ Pardubice 2 019,50 2 019 600,00 2 019 600,00 0,00 0,00 0,00

77 236,70 77 187 497,00 77 187 497,00 50 000,00 50 000,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 Provoz monitorovací stanice MmP + MO V 100,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 Pěstební činnost v městských lesích 126,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 Sportovní hry MŠ DDM Alfa 15,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 TIC - Turistické informační centrum KC Pardubice 117,60 117 582,00 117 582,00 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 Podpora činnosti Východočeského divadla v roce 2018 VČD Pardubice 4 750,00 4 750 000,00 4 750 000,00 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 Podpora činnosti Komorní filharmonie v roce 2018 KF Pardubice 3 850,00 3 850 000,00 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 00000 COK - Centrum pro otevřenou kulturu COK 55,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 13014 Potravinová pomoc dětem v nouzi MŠ Svítkov 108,00 108 763,20 108 763,20 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 13014 Potravinová pomoc dětem v nouzi MŠ Grusova 25,90 25 918,20 25 918,20 0,00 0,00 0,00

FV ostatních neinvestičních transferů poskytnutých ze státního rozpočtu

FV neinvestičních dotací poskytnutých obcím z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Neinvestiční transfery přijaté od obcí - veřejnoprávní smlouvy

Neinvestiční transfery přijaté od KÚ Pardubického kraje
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Pk neinvestiční 4122 13014 Potravinová pomoc dětem v nouzi MŠ Gebauerova 39,50 39 530,40 39 530,40 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 13014 Potravinová pomoc dětem v nouzi MŠ Pospíšilovo n. 25,60 25 552,80 25 552,80 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 13014 Potravinová pomoc dětem v nouzi ZŠ Štefánikova 23,10 23 150,40 23 150,40 0,00 0,00 0,00

Pk neinvestiční 4122 13305 Odbor sociálních věcí-příspěvek na provoz SSmP SSmP 68 001,00 68 001 000,00 68 001 000,00 0,00 0,00 0,00

253,00 252 913,62 621 545,85 0,00 0,00 -368 632,23

EU neinvestiční 4152 00000 Asociace EURO EQUUS 93,10 93 060,50 38 625,00 0,00 0,00 54 435,50

EU neinvestiční 4152 00000 Tech Revolution 159,90 159 853,12 582 920,85 0,00 0,00 -423 067,73
41 675,70 41 675 675,99 41 675 676,00 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 14984 JSDH Hostovice - hasičské auto 450,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 14984 JSDH MO I - Střed - hasičské auto 450,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 14984 JSDH Rosice - hasičské auto 450,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Závodu míru - odborné učebny 126,30 126 338,12 126 338,12 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Závodu míru - odborné učebny 2 147,70 2 147 748,00 2 147 748,00 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny 156,03 156 033,24 156 033,24 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny 2 652,57 2 652 565,11 2 652 565,11 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Staňkova - odborné učebny 171,15 171 155,33 171 155,33 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Staňkova - odborné učebny 2 909,65 2 909 640,70 2 909 640,70 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Studánka - odborné učebny 634,55 634 544,64 634 544,64 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Studánka - odborné učebny 10 787,25 10 787 258,81 10 787 258,81 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Družstevní - odborné učebny 197,40 197 386,22 197 386,22 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Družstevní - odborné učebny 3 355,60 3 355 565,64 3 355 565,64 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Polabiny - odborné učebny 134,60 134 580,40 134 580,40 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Polabiny - odborné učebny 2 287,90 2 287 866,81 2 287 866,81 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Ohrazenice - odborné učebny 164,40 164 363,39 164 363,39 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Ohrazenice - odborné učebny 2 794,20 2 794 177,63 2 794 177,63 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 ZŠ Spořilov - odborné učebny 614,90 614 946,67 614 946,67 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 ZŠ Spořilov - odborné učebny 10 454,10 10 454 093,43 10 454 093,43 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17968 Územní studie krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice 40,95 40 967,33 40 967,33 0,00 0,00 0,00

MMR ČR investiční 4216 17969 Územní studie krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice 696,45 696 444,52 696 444,53 0,00 0,00 -0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 356,83 81 356 829,00 81 356 829,00 0,00 0,00 0,00

SR neinvestiční 4112 00000 Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy 81 356,83 81 356 829,00 81 356 829,00 0,00 0,00 0,00

737 097,33
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace se nevyúčtovává, zůstatek se zapojuje do dalšího období 0,00
Víceleté projekty jsou vypořádávány až po jejich ukončení 0,00

0,00

Celkem odvedeno přímo do SR
Celkem odvedeno na účet Pardubického kraje 
Celkem požádáno o dokrytí finančních prostředků 

Neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí

Ostatní investiční transfery poskytnuté ze státního rozpočtu

Ostatní investiční transfery poskytnuté ze státního fondu

Souhrnný dotační vztah

Celkem odvedeno prostřednictvím Pardubického kraje do SR

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 FV dotací 142



Zadluženost města Pardubice k 31. 12. 2019

druh závazku věřitel  poč. výše závazku konec závazku zůstatek k 31. 12. 2019
Úvěr KB, a.s. 1 000 000 000,00 Kč 31. 12. 2040 325 384 615,40 Kč

Celkem 325 384 615,40 Kč             

Zastavený majetek města Pardubice k 31. 12. 2019

předmět zástavy důvod zástavy konec závazku
účetní hodnota 

zastaveného majetku 

obytný dům Erno Košťála 1013-7  - Penzion Dubina dotace OÚ 14.2.2045 71 250 000,00 Kč
obytný dům Bělehradská čp.513 - Malobyty dotace OÚ 16.12.2019 (výmaz z KN nebyl k 31.12.2019 proveden) 36 220 000,00 Kč
obytné domy Dubinská ul. dotace MMR 14.2.2023 41 600 000,00 Kč

poskytnuté ručení jiným subjektům- zástavou nemovitosti:
bytové domy Závodu míru 2737,2738,2739,2740 hyp.úvěr Sberbank BD Poseidon 31.8.2026 64 000 000,00 Kč

Celkem 213 070 000,00 Kč             

Poskytnuté ručení (rozpočtem města Pardubice) k 31. 12. 2019

věřitel předmět ručení konec závazku výše závazku
ČSOB, a.s. za kontokorentní úvěr Dostihového spolu, a.s. 6 000 000,00 Kč
ČSOB, a.s. za emisní program směnek EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 31.12.2032 145 484 745,11 Kč

Celkem 151 484 745,11 Kč              
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Přehled obchodních podílů města Pardubice, stav k 31. 12. 2019

Číslo 
účtu Název firmy počet ks NH/ks

nom. hodn. 
akcíí města

podíl 
města na 

ZK
celkový ZK 

účetní hodnota 
v Kč 

(pořizovací 
cena akcií)

1 145 581 000 145 581 000

58 1 000 000 58 000 000

73 100 000 7 300 000

15 1 000 000 15 000 000

100 646 020 64 602 000

13 660 000 8 580 000

203 661 000 134 183 000

437 1 000 000 437 000 000

27 500 000 13 500 000

29 100 000 2 900 000

5 10 000 50 000

160 100 000 16 000 000

286 1 000 000 286 000 000

38 100 000 3 800 000

1 900 000 900 000

14 1 000 000 14 000 000

753 10 000 7 530 000

216 100 21 600

214 15 000 3 210 000

1509 150 226 350

174952 50 8 747 600

48 15000 720 000

114 10000 1 140 000

100 100 10 000

620000 50 31 000 000

BČOV Pardubice a.s 20 100 000 2 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000,00

1 848 100 000 184 800 000

90 10 000 900 000

231 100 000 23 100 000

 Dostihový spolek a.s. 5 267 1 000 5 267 000 51,54% 13 286 000 9 704 100,00

suma za účet 1 269 334 924,03

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 619 718 1 000 619 718 000 42,74% 1 449 854 000 667 396 266,54

FREE ZONE Pardubice  a.s. 30 39 000 1 170 000 30,00% 3 900 000 3 597 698,00

suma za účet 670 993 964,54

Pardubická plavební a.s. 550 5 000 2 750 000 17,49% 15 720 000 2 500 050,00

 Přístav Pardubice a.s. 42 50 000 2 100 000 6,93% 30 300 000 2 010 000,00

Vodovody a kan. Chrudim a.s.                  
(akcie získány v rámci privatizace 
vodárenského majetku)

48 627 1 000 48 627 000 3,36% 1 447 946 000 48 627 000,00

BK Pardubice a.s. 480 1 000 480 000 15,00% 3 200 000 180 030,00

HYDROLABE, s.r.o x x 100 000 8,20% 1 220 000 100 000,00

Bytové družstvo Poseidon x x x x x 5 000,00

Zpracoval: Čada Miroslav suma za účet 53 422 080,00

Zdroj: operativní evidence obchodních podílů města 

316 360 000

Rozvojový fond Pardubice a.s. 100,00%

333 421 907,34

100,00% 225 881 000

191 104 475,96

224 048 165,00

676 815 000

304 700 000

495 848 822,37

13 207 453,3654 679 350

0
 6

 9

Služby města Pardubic a.s. 100,00%

Hockey club Dynamo Pardubice a.s. 96,21%

0
 6

 2
0

 6
 1

 

Dopravní podnik města Pardubic 
a.s. 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 66,00%
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Poskytnuté půjčky/zápůjčky právnickým osobám - stav pohledávek města k 31. 12. 2019

Dlužník/Vydlužitel
 počáteční výše 

pohledávky 
úroková 

sazba
datum vzniku 
pohledávky

datum splatnosti 
pohledávky

výše pohledávky 
(jistiny)          výše úroků

výše pohledávky 
(jistina + úroky)

Plavecký areál Pardubice, s.r.o. 1 000 000,00 0% 17.08.1998 31.07.1999 1 000 000,00 3 180 000,00 4 180 000,00
Rozvojový fond Pardubice, a.s. 80 000 000,00 0% 01.07.2002 31.12.2020 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Česká abilympijská asociace 10 000 000,00 0% 14.10.2008 31.12.2057 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00
TJ Sokol Pardubice I 10 000 000,00 0% 29.06.2015 31.12.2057 8 344 073,96 0,00 8 344 073,96
TJ Synthesia Pardubice 3 600 000,00 0% 29.12.2016 31.12.2053 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 10 000 000,00 0% 10.08.2017 31.12.2022 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 16 636 584,75 2,55% 26.09.2017 16.12.2019 0,00 0,00 0,00
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 15 000 000,00 2,55% 10.11.2017 16.12.2019 0,00 0,00 0,00
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 5 000 000,00 2,55% 03.12.2019 31.12.2023 5 000 000,00 9 431,51 5 009 431,51

CELKEM 151 236 584,75 33 544 073,96 3 189 431,51 36 733 505,47
údaje v Kč
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2 248 038,61

Md D
914 celkem 11 872,98 98 712,00

z toho ztráty a nálezy 11 872,98 98 712,00

598 celkem 79 947,80 64 638,35

z toho úroky,poplatky 352,79 2 038,35

kurzový rozdíl z nálezu valut -404,99

kauce za dopravní přestupky 80 000,00 52 500,00

prostředky na spalovnu 10 100,00

711 celkem 110 000,00 190 131,14

z toho jistiny NP 110 000,00 140 000,00

kauce za byty 50 131,14

914 celkem 43 611,56 73 353,56

z toho mzdy - zaměstnanci 43 611,56 73 353,56

1411 celkem 1 900 000,00 1 900 000,00

jistiny na výběrová řízení 1 900 000,00 1 900 000,00

2 145 432,34 2 326 835,05

2 066 635,90

Obraty celkem

Stav účtu k 31. 12. 2019

Přehled čerpání depozitních účtů v roce 2019
Stav účtu k 1. 1. 2019

ORJ.
Obraty
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do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti
214 - Městská policie 1 004 652,58 50 574,27 1 055 226,85

914 - Kancelář tajemníka 3 505 396,44 11 960,00 3 517 356,44

414 - Kancelář primátora 3 795 968,32 0,00 3 795 968,32

598 - Ekonomický odbor 104 382 399,63 37 772 772,21 142 155 171,84

711 - Odbor majetku a investic 90 001 196,85 47 377 657,19 137 378 854,04

1814 - Odbor informačních technologií 74 625,32 0,00 74 625,32

811 - Odbor hlavního architekta 0,00 0,00 0,00

1015 - Odbor životního prostředí 192 812,60 3 100,00 195 912,60

1327 - Odbor dopravy 185 098 953,38 0,00 185 098 953,38

6131 - Odbor sociálních věcí 5 165 112,61 2 013 357,68 7 178 470,29

1611 - Živnostenský úřad 1 000,00 0,00 1 000,00

1734 - Odbor školství, kultury a sportu 70 969 885,19 430 797,26 71 400 682,45

1411 - Odbor rozvoje a strategie 26 553 624,80 0,00 26 553 624,80

Celkem 490 745 627,72 87 660 218,61 578 405 846,33

V přehledu jsou obsaženy veškeré pohledávky evidované k 31.12.2019 na účtech 311,314,315,316,319, 335,346,
348,373,377,462,465,469, 471. Není uvedeno DPH.

Pohledávky města Pardubic za rok 2019
Odbor Hlavní činnost

Celkem
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Příloha č. 1 

Závěrečný účet města Pardubic 
za rok 2019 

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÝCH OBVODŮ 
statutárního města Pardubic za rok 2019



Příloha č. 1 – Závěrečný účet za rok 2019 

Obsah: 

Výkazy finančního hospodaření za rok 2019 

 Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2019   

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod I – Střed  

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod II – Polabiny 

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod III – Studánka  

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod IV – Pardubičky 

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod V – Dukla  

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod VI – Svítkov  

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod VII – Rosice nad Labem 

Hospodaření v roce 2019 Městský obvod VIII – Hostovice 



Přehled provedených rozpočtových opatření MmP 

za rok 2019 



2019

Datum RO číslo Usnesení TEXT

Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva
primátora Charváta",
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva náměstka
Kvaše".
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva
náměstkyně Dvořáčkové".
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva náměstka
Rychteckého".
Vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na položku "Rezerva náměstka
Mazucha".

(správce 598 – Ekonomický odbor)

24.01.2019 2 Z/201/2019
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "Příspěvek svazku obcí "Pardubická Labská" (správce 414 - Kancelář primátora). Na základě usnesení valné hromady svazku obcí Pardubická
Labská se zvyšuje příspěvek města Pardubic do svazku obcí na celkovou částku Kč 75,0 tis.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Opravy cyklostezek" (správce 1327 -

Odbor dopravy).
Finanční prostředky na zajištění realizace oprav "Cyklistická stezka Paramo - směr letiště" a "Cyklistická stezka u OC Atrium".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 396,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky
"Sankční platby, platební výměry a náklady řízení" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Odvod finančních prostředků Finančnímu úřadu pro Pardubický kraj na základě platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 396 764,- Kč u
dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí na projekt Šetrné Aquacentrum Pardubice (rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2015). Vzhledem k tomu,
že se město Pardubice se závěry kontroly Finančního úřadu neztotožňuje, bude ve stanovené lhůtě do 30 dnů podáno odvolání.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70 000,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu" na položku 411.

"Souhrnný dotační vztah"
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 206,0 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 76,0 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Na základě Vyhlášky č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která nově zavádí paragraf a položku přímo navázanou na § 25

krizového zákona.

24.01.2019 7 Z/206/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Dotace občanům na
nákup Seniorpasu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace Pk - Smart akcelerátor" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - dotace Pk" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - vlastní
zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie.

24.01.2019 8 Z/207/2019

4 Z/203/2019

24.01.2019 5 Z/204/2019

24.01.2019 6 Z/205/2019

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

10.01.2019 1 R/285/2019

3 Z/202/201924.01.2019

24.01.2019



Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Rezerva rady města
Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky deponované v rezervě RmP v roce 2018 jako kompenzace nákladů při ukončení nájemní smlouvy bytové jednotky v

bytovém domě J. Pernera 2560-62. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "Péče o duševní zdraví z.s. - investiční dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Jedná se o investiční dotaci organizaci Péče o duševní zdraví, z.s. na spolufinancování rekonstrukce objektu Bělehradská 359, Pardubice, kde bude vybudováno
Centrum duševního zdraví Pardubice (CDZ). CDZ je novým prvkem psychiatrické péče, který byl definován Strategií reformy psychiatrické péče zejména z hlediska
komplexnosti (sloučení zdravotní a sociální péče) a formy jejího poskytování. Pro zavedení CDZ je nutné dodržet základní podmínky zázemí služeb, definované
Standardem CDZ vydaným Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. Finanční prostředky budou sloužit k technickému zhodnocení stávajícího objektu na adrese
Bělehradská 359, který je v majetku města.

24.01.2019 11 Z/210/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Digitalizace městského kamerového systému" na kapitálové
výdaje položky "Služebna MP Chrudimská - optická síť - II. etapa" (správce 214 - Městská policie).

24.01.2019 12 Z/211/2019 Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 312. "Dar Foxconn - Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Správa
akciových podílů - externí poradenství" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
V rámci správy akciových podílů je nutné během kalendářního roku konzultovat některé speciální souvislosti spojené s agendou valných hromad a právních úkonů
představenstva (rozhodování představenstva) s vazbou na akcionáře. Z důvodu požadavku na speciální odborné a praktické znalosti zákona o obchodních korporacích
navrhuje ORS vyčlenění finančních prostředků na tuto položku. Rozsah služeb je předpokládán cca 10 hodin měsíčně. Předpokládaná cena za služby je v hodnotě 2,5 tis.

Kč/hod.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov -

přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
1. Jedná se o změnu pilotového založení vlastní stavby na základě nově zjištěného skutečného stavu mechanicko-fyzikálních vlastností skalního slínovcového podloží,
kdy nově provedené sondy před vlastní realizací prokazují nutnost zesílení navržených pilot.
2. Demolice stávající stropní konstrukce objektu stávající jídelny. Změna je navržena na základě zjištění skutečného stavu odkrytých stávajících vodorovných nosných
stropních konstrukcí objektu jídelny, kdy vodorovné nosné konstrukce po jejich odkrytí v celém objemu vykazují havarijní stav, který nebylo možné ve fázi projektu 
3. Z důvodů změn stropních konstrukcí stávající jídelny je předpoklad vzniku drobných stavebních úprav v navazujících konstrukcích.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 40,0 tis. na běžné výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava
lodžií - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Bytové domy - opravy 
ústředního topení - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Okrajová 294-295 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Sluneční 300-301 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 080,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 245,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Češkova 1618 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Češkova 1689 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).

24.01.2019 13 Z/212/2019

24.01.2019 9 Z/208/2019

24.01.2019 14 Z/213/2019

21.02.2019 15 Z/282/2019

24.01.2019 10 Z/209/2019



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 720,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na
kapitálové výdaje položky "BD Ohrazenická 159 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - platby za energie BJ a NP" na běžné výdaje položky "Údržba 
azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové
výdaje položky "Terminál JIH - PD"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o záměr výstavby terminálu veřejné dopravy v lokalitě ul. K Vápence včetně dopravního řešení, informačního systému pro cestující, úpravy přilehlých
komunikací v nezbytném rozsahu (napojení křižovatek), nové komunikace, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře a sadových úprav včetně
řešení křižovatky ul. Teplého a Pražská. Dofinancování akce zahájené v roce 2018.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 4.800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. U
Kamenné vily" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Na akci byla v listopadu 2018 uzavřena smlouva o dílo. Zhotovitel vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám požádal o posun termínu zahájení prací do roku
2019. Uvedená změna by však měla za následek porušení požadavků stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení. Do RmP 21. 1. 2019 byla předložena ke
schválení dohoda o ukončení smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a následně bude vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2.300,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum -

výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje". " (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o úpravu rozpočtu na základě skutečné fakturace stavební části včetně souvisejících nákladů (technický dozor, BOZP, archeologický výzkum, měření hluku,
výměna filtrů, apod.)
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 70,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál K Dolíčku -

zřízení vodovodní přípojky - PD"" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál K Dolíčku -

zřízení vodovodní přípojky" " (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na realizaci přípojky pitné vody. V současné době nemá areál fotbalového stadionu přívod vody. Řešením je zřízení přívodu z ulice K Dolíčku do
areálu fotbalového stadionu. Dofinancování akce zahájené v roce 2018.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2.181,8 tis. na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a
náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání"  (správce 711 - Odbor majetku a investic)
Finanční prostředky jsou určeny na výkup pozemků pod komunikacemi města od fyzických osob. Kupní smlouvy byly uzavřeny v průběhu měsíce listopadu a prosince
2018 a následně byly předány na katastr nemovitostí. Úhrada kupní ceny pozemků je až po obdržení vyrozumění o provedeném zápisu vkladu do katastru nemovitostí.
Katastr nemovitostí uskutečnil uvolnění plomby na pozemky, které jsou předmětem kupních smluv na přelomu roku 2018, a vzhledem k této skutečnosti nemohla být

provedena úhrada kupní ceny pozemků ještě v roce 2018 a úhrada bude provedena až v letošním roce. Jedná se o odkoupení pozemkové parcely č. 1737/18 a č.1737/8
v k. ú. Pardubice a pozemkové parcely¨č.117/3 v k. ú. Staré Čívice.

21.02.2019 21 Z/288/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 460,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" na
dokončení projektové dokumentace na zřízení psího útulku dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2018. 

21.02.2019 22 Z/289/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1.200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka -

celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce" na dofakturaci dle smlouvy o dílo.

21.02.2019 23 Z/290/2019 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Koupaliště Cihelna -

Žlutý pes - PD a výkupy pozemků" na dořešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků a dofakturaci projektové dokumentace k provedení stavby.

21.02.2019 24 Z/291/2019

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1.046,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul.
Dlouhá ve Svítkově" na dofinancování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo včetně souvisejících nákladů na technický dozor a koordinátora BOZP. Vzhledem k
nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možné kompletní stavbu včetně financování dokončit dle původního předpokladu s předstihem a je nutné stavbu částečně
dofinancovat v roce 2019 (vystavení konečné fakturace se splatností 30 dní na základě předání dokončeného díla bez vad a nedodělků). 

21.02.2019 20 Z/287/2019

21.02.2019 18 Z/285/2019

21.02.2019 19 Z/286/2019

21.02.2019 16 Z/283/2019

21.02.2019 17 Z/284/2019



21.02.2019 25 Z/292/2019

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 620,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření v
ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - PD" z důvodu nutnosti uzavření smlouvy s ČEZ na zajištění přeložky distribučního zařízení na základě vyčíslených konečných
nákladů. Finanční prostředky ve výši Kč 500,0 tis. jsou určeny na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Záměrem
projektu je rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti (v úseku od křižovatky Palacha po křižovatku SKN vč. napojení navazujících ulic).

21.02.2019 26 Z/293/2019

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 80,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben TI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1.030,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben ITI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "Dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní -
Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady" na dofakturaci výkonu technického dozoru investora po dokončení kompletního díla. Jedná se o

neuznatelný náklad hrazený odděleně od dotačního projektu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 581,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben ITI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Ohrazenice -

Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady"  

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 140,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady" na dofakturaci výkonu technického dozoru investora po dokončení kompletního díla a na dokončení dodávky 9 ks
pracovních stolů pro odbornou učebnu, které nebyly součástí projektu. Jedná se o neuznatelné náklady hrazené odděleně od dotačního projektu.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 110,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova -

Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 4.070,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" na dofakturaci dodávky učebních pomůcek v rámci realizace rekonstrukce odborných učeben ITI z dotačního programu
Integrovaný regionální operační program. Na základě předání dokončeného díla dílčí části "dodávka učebních pomůcek a strojního vybavení" ke konci roku 2018 byla
vystavena konečná fakturace se splatností v lednu 2019. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné
učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady" na dofakturaci výkonu technického dozoru investora po dokončení kompletního díla. Jedná se o neuznatelný náklad
hrazený odděleně od dotačního projektu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD".

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na III. etapu vybudování nových, případně na rekonstrukci stávajících nevyhovujících
kontejnerových stanovišť. V současné době se na území města nachází několik lokalit, kde jsou kontejnery na komunální a tříděný odpad umístěny např. volně na
zelené ploše nebo v blízkosti komunikací a nejsou ničím vymezené a ohraničené. Často dochází k jejich přesouvání a ukládání odpadů mimo kontejnery. Nejenže to

působí neesteticky, ale také to omezuje plynulý odvoz odpadu a vyprazdňování kontejnerů. Smyslem tohoto záměru je snaha o zlepšení podmínek pro odkládání
jednotlivých složek komunálního odpadu pro občany města. Rekonstrukce a výstavba stanovišť je jedním z úkolů Strategického plánu města Pardubic.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Výročí 30. let od Sametové revoluce" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
 Program se bude skládat z více programových částí zaměřených primárně na edukativní stránku, která bude provázet všechny jeho složky. 

21.02.2019 27 Z/294/2019

21.02.2019 30 Z/297/2019

21.02.2019 28 Z/295/2019

21.02.2019 29 Z/296/2019



- Dokumentární pořad o "Sametové revoluci v Pardubicích". Je navázána spolupráce se společností Post Bellum, o.p.s., která má s organizací bohaté zkušenosti.
Finanční prostředky ve výši Kč 130,0 tis.
- Projekt "Příběhy našich sousedů" - vzdělávací projekt zaměřený na základní školy. Žáci, předpokládá se zapojení 14 týmů ze ZŠ, během půl roku vyzpovídají pamětníka
ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. 
- Další složky programu - interiérová výstava, tisk odborných publikací, přednášky, ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají oblastí vzdělávání a historie -

Univerzita Pardubice, Klub přátel Pardubicka, apod.

21. 2. 2019 32 Z/299/2019
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD". Jedná se o finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace, včetně inženýrské
činnosti (aktualizace vyjádření OSS a podání žádosti o stavební povolení) pro zbývající III. etapu cyklistické stezky Pardubice - Chrudim v úseku Dražkovice - Mikulovice.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI -
II. etapa" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ"

(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku
a investic). 

Finanční prostředky na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben (v členění stavební část, konektivita,
interiéry, učební pomůcky, SW a HW vybavení) v rámci Integrovaného operačního programu. Pro zadání VŘ a následné podání žádosti o dotaci z ITOP jsou projekčně
připraveny 3 základní školy (Resslova - realizační náklady ve výši Kč 26 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ Benešovo nám. - realizační náklady ve výši Kč 21 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ E.
Košťála - realizační náklady ve výši Kč 31 500,0 tis. vč. DPH). Celková předpokládaná alokace dotačních prostředků je ve výši Kč 30 000,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů projektu - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, kterou jsou hrazeny
odděleně od dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.). Odhad
nákladů vychází z realizace I. etapy v roce 2018.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace -

ITI - II. etapa" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ"

(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
majetku a investic). Finanční prostředky na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben (v členění
stavební část, konektivita, interiéry, učební pomůcky, SW a HW vybavení) v rámci Integrovaného operačního programu. Pro zadání VŘ a následné podání žádosti o
dotaci z ITOP jsou projekčně připraveny 3 základní školy (Resslova - realizační náklady ve výši Kč 26 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ Benešovo nám. - realizační náklady ve výši Kč
21 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ E. Košťála - realizační náklady ve výši Kč 31 500,0 tis. vč. DPH). 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku
a investic).

Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů projektu - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, kterou jsou hrazeny
odděleně od dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.). 

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II.
etapa" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace"(správce 711 - Odbor
majetku a investic).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ"

(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
investic). 

Finanční prostředky na vypsání zadávacího řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben (v členění stavební část, konektivita,
interiéry, učební pomůcky, SW a HW vybavení) v rámci Integrovaného operačního programu. Pro zadání VŘ a následné podání žádosti o dotaci z ITOP jsou projekčně
připraveny 3 základní školy (Resslova - realizační náklady ve výši Kč 26 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ Benešovo nám. - realizační náklady ve výši Kč 21 500,0 tis. vč. DPH, ZŠ E.
Košťála - realizační náklady ve výši Kč 31 500,0 tis. vč. DPH). Celková předpokládaná alokace dotačních prostředků je ve výši Kč 30 000,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů projektu - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, kterou jsou hrazeny
odděleně od dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.). Odhad
nákladů vychází z realizace I. etapy v roce 2018.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o úpravu čtyř původních bytových jednotek pro potřeby Městské policie Pardubice - přestupkové oddělení. Úpravy spočívají ve výměně rozvodů
elektroinstalace, bytových jader, kuchyňských linek, obkladů, dveří a zárubní. Dále montáž žaluzií, datových rozvodů, oprava omítek a výmalba, nátěry ocelových
konstrukcí, oprava a seřízení oken.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Areál K Dolíčku - náhradní výsadba dřevin" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o náhradní výsadbu dřevin za pokácené stromy v areálu fotbalového stadionu K Dolíčku (a to jednak v areálu FS a také na různých místech MO V - Dukla).
Kácení stromů se bude provádět na základě Rozhodnutí o kácení, odůvodněné požadavkem Letiště Pardubice, které má oporu v zákoně o bezpečnosti letového
provozu.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími
cyklostezkami" a zároveň návrh na navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje".
Finanční prostředky na realizaci dle zpracované projektové dokumentace, kterou zajišťoval MO II - Polabiny s předpokladem podání žádosti o dotaci. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady".

Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů - jedná se o neuznatelné, ale nezbytné náklady v rámci přípravy a realizace projektu, které jsou hrazeny odděleně od
dotačního projektu (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, poplatky za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, apod.).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemku p. č. 168/12 (vlastník Global Services Solution s.r.o.) z důvodu plánované výstavby parkoviště v rámci projektu
Památník Zámeček. K projednání v pozemkové komisi v lednu 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na investici" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na Základní umělecké škole Havlíčkova. Jedná se o požadavek ředitele ZUŠ na celkovou generální výměnu
havarijního stavu zabezpečovacího zařízení, které vykazuje vzhledem k jeho stáří výrazné nedostatky v zabezpečení objektu ZUŠ a zvyšující se počty planých poplachů.
Původní zabezpečovací zařízení bylo do objektu instalováno v roce 1999, a je napojeno na monitoring Městské policie Pardubice. Neodkladná záležitost - zabezpečení
objektu a zajištění bezpečnosti v ZUŠ.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 520,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na výměnu rozvodů v hospodářském a hlavním pavilonu, které jsou původní a vyskytují se zde časté závady na prasklých rozvodech vody.
Kanalizace je zastaralá, popraskaná, je zde výskyt hlodavců. Projektová dokumentace je zpracovaná.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci výměny hlavního rozvaděče. V hospodářském pavilonu bylo vyměněno elektrické vedení po
rekonstrukci kuchyně a ostatních prostor, hlavní rozvaděč zůstal původní. Jsou zde závady z revize.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu a vedení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na opravu venkovního teplovodního kanálu, který je v havarijním stavu. Jsou zde velké ztráty tepla a je nutné rozkrytí kanálu, nátěr a výměna
izolace trubního vedení a znovu zakrytí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky na rozšiřování městského kamerového systému jsou složeny ze dvou částí. První část je určena na dokončení městského kamerového systému dle
původní projektové dokumentace - instalace 5 kamer. Druhá část je určena na nákup analytického software, který umožní provádět analýzy dopravního chování ve
sledovaných lokalitách a průzkumy pro urbanisty - počítání chodců, cyklistů a vozidel. Z důvodu koordinace postupu výběrového řízení s Policií ČR se bude realizovat v
roce 2019.

21.02.2019 43 Z/310/2019
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29 700,0 tis. v rámci položky "Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) z
běžných výdajů na běžné transfery (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky zahrnují vyrovnávací platbu za výkon služby obecně hospodářského
zájmu, která je poskytována formou účelové dotace na krytí provozních nákladů víceúčelového zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum Pardubice pro rok 2019.

21.02.2019 44 Z/311/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál MAS - Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova radnice - rekonstrukce a ozvučení společenského sálu - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na náklady na zpracování projektové dokumentace technického řešení rekonstrukce ozvučení společenského sálu budovy radnice a předpokládané
náklady na realizaci, včetně ostatních nákladů spojených s realizací – autorský dozor a koordinátor BOZP na staveništi. Stávající systém ozvučení společenského sálu
vykazuje při provozu poruchy a vzhledem k jeho stáří není kompatibilní s novými požadavky na připojování nových zařízení informačních technologií a audiovizuálních
zařízení, která jsou používána při akcích pořádaných ve společenském sále budovy radnice.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova radnice - klimatizace společenského sálu - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na klimatizování společenského sálu budovy radnice a předpokládané náklady na realizaci, včetně
ostatních nákladů spojených s realizací – autorský dozor a koordinátor BOZP na staveništi. Stávající systém nuceného větrání ve společenské, sále svým řešením
nevyhovuje požadavkům na komfort výměny vzduchu a jeho úpravy chlazením v letním období při konání různých akcí a jednání ve společenském sále. Rekonstrukce
vzduchotechniky zahrnuje provedení demontáže části původních rozvodů, instalací nových rozvodných potrubí vzduchotechniky s novými vyústkami a výraznými
úpravami strojoven s výměnou vzduchotechnických jednotek. V rámci uvedených úprav budou také osazené nové klimatizační jednotky v pěti kancelářích v severním
křídle budovy radnice. Tento záměr budou provázet rovněž nutné stavební úpravy v budově radnice, zejména zednické, instalatérské, elektromontážní a malířské práce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří 4 NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na odstranění vad na podlahových a přiléhajících konstrukcích, které způsobují zápach v kancelářích ve 4 NP objektu. Projektová dokumentace je
zpracována.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Zelená brána - oprava - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V návaznosti na předchozí, již provedené etapy, je nutné přistoupit k provedení sanace a opravy obvodového pláště objektu. V současné době probíhá předprojektová
příprava.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dům hudby - rekonstrukce okolí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace. Řešené území se nachází v centrální zóně města a zahrnuje ul. Na Hrádku, křižovatku ul. Na Hrádku se Sukovou
tř., prostor parkoviště a pobytové plochy před Domem hudby, plochy přiléhající k objektu Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. Řešený veřejný prostor je
obklopen zástavbou domů s bytovou, obchodní a vzdělávací funkcí. Jedná se o intenzivně využívaný prostor s celoměstským významem.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Objekty MŠ - měření a regulace radonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na měření úrovně výskytu radonu v jednotlivých mateřských školách a následná opatření na odstranění případného výskytu zvýšené koncentrace
radonu. Systém vyvinutý společností TESLA spolu se Státním ústavem radiační ochrany je schopný nejen měřit, ale hlavně efektivně a operativně regulovat objemovou
aktivitu radonu v objektech MŠ. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Objekty MŠ - požárně evakuační plány" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na úhradu pasportizace budov mateřských škol pro zpracování povinné dokumentace v oblasti požární ochrany – požárně evakuačních plánů a
dokumentace zdolávání požáru, vycházející ze zákona. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vykonávající státní požární dozor může uložit pokutu až do výše Kč
500,0 tis. osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je nevyhovující – závady KHS. Povrchy jsou opotřebené a degradované, vybavení zastaralé, za hranicí životnosti a
nevyhovující dnešním normám. Rozvody jsou částečně zanešené a rozvody kanalizace netěsní. Projektová dokumentace je zpracována.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je dle zápisu KHS nevyhovující. Povrchy jsou degradované a silně opotřebené, vybavení zastaralé, za hranicí
životnosti a nevyhovující dnešním normám. Prostory kuchyně nelze v některých místech odvětrávat (vzduchotechnika je stará 40 let a neplní již svoji funkci), tvoří se
zde plíseň. Rozvody vody jsou zanešené, rozvody kanalizace vykazují známky netěsnosti a je zde častý výskyt hlodavců.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Gorkého - rekonstrukce výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na rekonstrukci výtahu, který je často mimo provoz. Strojovna, klec, elektrická instalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobují časté poruchy a
tím znemožňují dopravu potravin do 2.NP. Dle vyjádření servisní firmy je nutná rekonstrukce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na rekonstrukci dvou výtahů na rozvoz potravin, které jsou zastaralé, provozem opotřebované a je nutná jejich modernizace. Dle zprávy BOZP a
KHS výtahy nevyhovují. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Gebauerova - oprava výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu potravinového výtahu v hlavní budově. Výtah je původní, elektroinstalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobují časté poruchy a tím
znemožňují dopravu potravin do 2.NP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na řešení stavebních úprav, v rámci kterých budou provedeny dispoziční úpravy stávajících prostor v pavilonu D. V 1 NP bude vybudováno zázemí v
podobě sociálního zařízení, technického zázemí a skladu (kabinetu), šaten a tři učebny. Úpravy 2 NP budou řešit umístění pěti učeben, sociálního zařízení, kabinetu a
skladu a 3 NP bude dispozičně upraveno tak, aby vzniklo sociální zařízení, sborovna, ředitelna, prostor pro specializovaného pedagoga, čtyři učebny a odhlučněný
víceúčelový sál (družina). Vzhledem k předpokládanému užívání objektu tělesně postiženými, bude při severním průčelí objektu vybudován výtah, jehož součástí bude i

výstavba únikového schodiště. Součástí úprav bude i výměna oken, řešení instalačních rozvodů a příkonového posílení elektroinstalace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky ve výši Kč 100,0 tis. budou použity na hrazení energií před zahájením rekonstrukce nebytových prostor v ZŠ E. Košťála pro potřeby ZŠ Montessori.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zřízení klimatizační jednotky do horních tříd mateřské školy. Teplota v těchto třídách v letních měsících bývá vysoká a nevyhovuje hygienickým
požadavkům.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - Odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Současný stav kuchyně i sociálního zázemí hospodářského pavilonu je nevyhovující. Jsou zde zastaralé prostory, veškeré rozvody a povrchy jsou za hranicí životnosti.
Vybavení kuchyně je zastaralé a opotřebované. Závady KHS.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na opravu střechy nad školnickým bytem a skladem. Střecha vykazuje známky netěsnosti a na základě kterého občas zatéká do objektu. Je nutno
předejít škodám na budově.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Štefánikova - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu střechy hlavního traktu budovy. Střecha vykazuje opakované drobné závady v těsnosti. Je nutno předejít škodám na budově v důsledku
zatékání. Nutný posudek, jedná se o historickou budovu. Nutné jsou i opravy komínů používaných na větrání tříd.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zřízení třídy na stávající terase. Vzhledem k nevyužitému prostoru terasy by zde byla zřízena logopedická
třída. Jedná se o statické posouzení, obezdění prostoru včetně osazení oken, zavedení rozvodů elektro a ústředního vytápění.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení pro děti ve speciální třídě. Jedná se o třídu dětí s postižením. Sociální
zařízení je za hranicí životnosti, v původním stavu, neodpovídá hygienickým normám a aktuálním požadavkům (chybí sprchový kout) a jsou prováděny časté opravy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů, které jsou dožilé a je zde potenciální nebezpečí vzniku požáru v souvislosti
se stavem vodičů - závada z revize elektro.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci původních elektrorozvodů, které jsou značně opotřebované a dle revizních zpráv jsou v nevyhovujícím stavu. Místy
opadává izolace a hrozí zkraty. Jističe jsou zastaralé a nespolehlivé. Jedná se o havarijní stav.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na výstavbu šaten a sociálního zařízení tělocvičny. V prostorách tělocvičny nejsou šatny a žáci jsou nuceni se převlékat v nevyhovujících
podmínkách na chodbě před tělocvičnou. V rámci projektu budou zbourány stávající příčky mezi nářaďovnou, kabinetem a sociálním zařízením, budou odstraněny
stávající obklady a podlahové krytiny. V návaznosti na dispoziční úpravy budou vyzděny nové příčky, provedeny obklady stěn a položeny nové podlahové krytiny.
Projektová dokumentace je zpracována.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na rekonstrukci areálu hřiště, který je zastaralý a nevyhovuje z hlediska hygienických a bezpečnostních podmínek. Stávající povrchy sportovních
ploch jsou v současné době již nevhodné vzhledem k náročnosti na údržbu a budou nahrazeny novými, odpovídajícími současným trendům a hygienickým požadavkům,
které umožní využití za každého počasí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na opravu stávající vzduchotechniky školní jídelny. Jednotka je za hranicí životnosti, zastaralá a již neplní svoji funkci, je nutná výměna za novou.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu kanalizace, která vykazuje netěsnosti a degraduje již velmi nesoudržnou zpevněnou plochu dvora školy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Současná rampa k objektu je ve špatném technickém stavu a její oprava by byla neekonomická. PD bude řešit nový přístup do II. NP vybudováním nového výtahu.

21.02.2019 61 Z/328/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Domov pro seniory - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
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Finanční prostředky na náklady související s přípravou návrhu stavby nového domova pro seniory v Pardubicích. Rada města Pardubic svým usnesením č. R/8067/2018
ze dne 21. 5.2018 schválila identifikační listinu projektu „Nové kapacity pobytových sociálních služeb“, ve které je řešen postup a harmonogram přípravy projektu.
Projekt bude řešit vybudování nových potřebných kapacit sociálních služeb výstavbou nového sociálního zařízení v jedné z předem vytipovaných lokalit na území města
Pardubic. Sociální služby města Pardubic, jako příspěvková organizace zřizovaná statutárním města Pardubice, v současné době provozuje jako pobytovou sociální
službu dva domovy pro seniory s celkovou kapacitou 452 lůžek, z toho 193 lůžek v režimu služby domov se zvláštním režimem. K počátku roku 2018 bylo evidováno v

domovech pro seniory více než 750 podaných žádostí o pobytovou službu, které není možné z kapacitních důvodů uspokojit. Z těchto důvodů, s přihlédnutím ke stavu
populace a demografickému vývoji společnosti, je nutné připravovat další vlastní kapacity pobytových služeb v cenovém režimu pobytu dle platné legislativy. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Palackého třída - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Finanční prostředky na náklady související s přípravou projektu revitalizace Palackého třídy na základě vypracované koncepční studie z roku 2017/2018. Koncepční
studie byla schválena Komisí pro urbanismus a architekturu s doporučením pokračování na projektu. Návrh stavy má za cíl ověřit a rozpracovat koncepční návrh z

hlediska technických možností v území a koordinace zájmů vlastníků a stakeholderů. Návrh stavby bude zadáním pro vypracování projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení a zároveň stanoví předpokládanou finanční náročnost stavebního záměru a navrhne možnou etapizaci realizace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Cyklo stojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k plánovanému projektu umístění nových stojanů na kola dle studie „300 stojanů pro

Pardubice“ v centrální části města, kterou ohraničují ulice 17. listopadu, Arnošta z Pardubic, nám. Republiky a Sukova třída. Zpracování dalších stupňů PD a DPS je
nezbytné pro výběr dodavatele stavby a musí být provedena v podrobnostech umožňujících realizaci díla, tzn. řešení nejen provedení stojanů (typ stojanů by měl být
shodný se stojany instalovanými na tř. Míru a nově zrekonstruované ul. 17. listopadu), ale i potřebné stavební úpravy a provedení uložení stojanů na různé povrchy
(kostky, dlažba, asfalt).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.

Finanční prostředky na spolufinancování rekonstrukce Larishovy vily. Jedná se o investiční dotaci Československé obci legionářské, na rekonstrukci kulturní památky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Cílem zpracování strategie je mít odborně a profesionálně zpracovaný strategický materiál s dlouhodobou perspektivou, s vydefinovanými cíli a jasně stanovenou
implementací jednotlivých opatření vázaných na rozpočet města. Výstupem bude dokument - Strategie bydlení pro město Pardubice, který by měl napomoci ve svých
opatřeních zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel města, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického
trendu ve městě spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel. Současně s tím přinese řešení problematických oblastí v rámci bytového fondu vlastněným
městem, jako jsou návrhy na odstranění přetrvávající zanedbanosti bytového fondu, nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního bydlení, nízký počet nově
budovaných bytů apod. Finanční prostředky budou určeny na náklady spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem a na případné doplňující analytické
práce.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
V roce 2018 začala příprava na nové programové období EU (2021+). Z návrhu zveřejněných tzv. Obecných nařízení Evropské komise je jisté, že Integrované územní
investice (ITI) budou pokračovat také v programovém období 2021+. Na jednání s řídicími orgány v prosinci 2018 bylo oznámeno, že stávající aglomerace ITI budou již v
roce 2019 zpracovávat své Strategie ITI pro období 2021+. Zpracování těchto Strategií ITI bude podmínkou pro možnost čerpání dotačních prostředků. Podmínky pro

zpracování Strategií ITI budou zveřejněny v 1Q. 2019. Požadovaná prostředky budou použité na krytí výběrového řízení na zpracovatele Strategie ITI. Zároveň bude
jednáno se statutárním městem Hradec Králové o spolufinancování tvorby této strategie.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "P-PINK - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Finanční prostředky na dotaci na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální
rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl
zajištění komplexních podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele, apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a
osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Projektové řízení - SUMP" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Město Pardubice má ambici ucházet se i po roce 2020 o dotační podporu pro dílčí projekty v oblasti dopravy. Cílem je vnímat městskou hromadnou dopravu včetně
vazeb na železniční dopravu, regionální autobusovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, cyklo dopravu, pěší koridory a parkování, jako vzájemně se
doplňující pohyb osob. V následujícím dotačním období budou k zařazení jednotlivých projektů do výzev v operačních programech podporujících udržitelnou městskou
dopravu obce dokládat soulad s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP). V souvislosti s možností čerpání dotací z EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury,
je třeba systémový přístup k dopravní problematice popsat ve strategickém dokumentu dle Metodiky pro přípravu plánů udržitelné městské mobility. SUMP je
dokument, který na základě odborných analýz, ve spolupráci s obyvateli města, experty, apod. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke
zlepšení kvality života ve městě. Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s

přípravou SUMP. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 006,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka" (správce 214 - Městská policie).

V rámci výběrového řízení na realizaci městského kamerového systému byl do smlouvy zapracován institut pozastávky ve výši 10 % z ceny díla po dobu záruky s

možností náhrady bankovní zárukou (Článek VI, bod 6.4). Vzhledem k postupu výstavby, kamerový systém se buduje v několika etapách již 3 roky a různé záruční době
pro jednotlivé etapy výstavby, byl realizační firmou vznesen požadavek nahrazení pozastávky bankovní zárukou, která by, mimo jiné, zjednodušila a vyjasnila nároky na
rozpočet města v následujících letech. Institut bankovní záruky je v tuto chvíli dostačující.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 774,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 525,3 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Klubová akademie navazuje na 2,5 roku fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči, kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové
soutěže ve svých kategoriích, mají díky akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Akademii vedou profesionální trenéři a další specialisté, kteří kladou důraz na
všestranný rozvoj hráčů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V 02/2019 lze očekávat nabytí právní moci stavebního povolení. V 03/2019 lze očekávat dokončení DPS pro zahájení výběrového řízení. V případě rychlého ukončení
výběrového řízení lze zahájit realizaci v 07/2019. Tato prostavěná část díla (nosné pilíře apod.) může přispět k naplnění milníku pro dotační čerpání ITI (IROP), tj. naplnit
požadavek MMR ČR na vyčerpání 40 % alokace do 09/2019. 
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Novostavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe řeší propojení administrativního a obchodního centra Poseidon na levém břehu se stávajícím sídlištěm Polabiny na
pravém břehu v návaznosti na regionální biocentrum Polabiny. Tato lávka pro pěší a cyklisty byla plánována již při stavbě administrativně obchodního centra Poseidon
cca před 17 lety, nicméně k jejich realizaci stále nedošlo, i když je důležitou spojnicí osob dojíždějící za prací či službami a dětí navštěvující školu na sousedním břehu
Labe v městské části Polabiny. Lávka se po svém vybudování stane důležitou a bezpečnou spojnicí sídliště Polabiny se středem města přes sídliště Závodu míru. V
současné době obyvatelé Polabin mají možnost při cestě do centra využít kpt. Bartoše či most P. Wonky (ul. Hradecká, komunikace 324) vedoucí z okrajových částí
Polabin. Nově budovaná lávka Poseidon je umístěna cca ve středu mezi těmito mosty a spojuje tak přímo centrum Polabin. Cyklisté a chodci využívající tak této nově
budované lávky nebudou nuceni využít most P. Wonky, který leží na dvouproudové komunikaci města sever/jih a je využíván velkým množstvím automobilů. Parametry
Wonkova mostu neumožňují komfortní průjezd motorové a nemotorové dopravy, rychlejší cyklisté se pohybují v hlavním dopravním proudu společně s automobily a
pomalejší cyklisté využívající úzký chodník ohrožují chodce. Dochází zde ke střetu vozidel, cyklistů a chodců. Na levém břehu bude lávka zapuštěna do již stávajících
stavebně připravené konstrukce realizované v rámci dřívější výstavby a bude navazovat na stávající stezku podél komplexu Poseidon. Na pravém břehu bude lávka
navazovat na stávající cyklotrasu vedoucí po koruně protipovodňové hráze vedoucí podél reky Labe. Navrhovaná stavba je komplexně řešena pro bezbariérový přístup z 
obou břehů řeky Labe vč. nábřeží Závodu Míru. Součástí projektu budou i související investice jako terénní a sadové úpravy, přeložky sítí.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu (dále ZK) společnosti RFP Pardubice a.s. s tím, že se jedná o rozpočtové pokrytí závazků města definovaných v

usnesení Z/2078/2010, Z/2079/2010 ze dne 21. 6.2010 (závazek poskytovat dotaci na zvýšené náklady související s provozováním multifunkční arény MFA). Dále pak
dne 31. 3.2014 usnesení Z/1768/2014 definuje rozšíření spolupráce s RFP a.s. týkající se splácení úvěru na dostavbu MFA v roce 2007. V návaznosti na přijatá usnesení
žádá RFP a.s. pro rok 2019 o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši Kč 16 000,0 tis. formou zvýšení základního kapitálu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "DPmP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na posílení vlastních zdrojů pokrytí investičního plánu Dopravního podniku Pardubice včetně spolufinancování dotačně podporovaných projektů s

povinným spolufinancováním žadatele o dotaci (obnova vozového parku, radiová síť, nový odbavovací systém) s plánem realizace v letech 2019 a 2020.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "VaK Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Financování investiční akce „Kanalizace Opočínek II. část“ bylo řešeno zápůjčkou, s tím, že navýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením body
č. 9 Smlouvy o zápůjčce, který upravuje postup zvýšení základního kapitálu společnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) na běžné výdaje položky "BK Pardubice - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora).

Finanční prostředky na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi Basketbalovým klubem Pardubice a statutárním městem Pardubice.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 452,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Projektové řízení - Terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na Terminál B" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Projektové řízení do fáze uzavření SOD se zhotovitelem díla TERMINÁL JIH (Parkovací dům), Technický poradce v projektech Lávka přes hlavní nádraží
Pardubice,  Modernizace železničního uzlu hlavní nádraží Pardubice, Pardubice Terminál B, MÚK Palackého, napojení I/37 na zónu Vápenka, Pardubice, Výstavba
společnosti EUROBIT REAL v sousedství Terminálu B a dále činnost iniciátora koordinace dopravních vazeb pro investice v lokalitě hlavního nádraží. Doba plnění se
předpokládá 24 měsíců ode dne uzavření příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota pro zadání veřejné zakázky na služby projektového manažera: Časový interval
součinnosti /předpoklad 24/, předpokládaná cena za měsíc 50 tis. Kč + DPH 21 %. Výběr bude proveden v souladu se zadávacím řádem veřejných zakázek.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 774,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny + GAMPA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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Projektové řízení do fáze uzavření SOD se zhotovitelem díla CPD + GAMPA, koordinátor investičních akcí města, Pardubického kraje v areálu Mlýny vč. součinnosti se
soukromými investory. Doba plnění se předpokládá 16 měsíců ode dne uzavření příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota pro zadání veřejné zakázky na služby
projektového manažera: Časový interval součinnosti /předpoklad 16 měsíců/, předpokládaná cena za měsíc 40 tis. Kč + DPH 21 %. Výběr bude proveden v souladu se
zadávacím řádem veřejných zakázek.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující
plánovanou cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného severovýchodního obchvatu města. Součástí projektových prací na
severovýchodním obchvatu je souběžné plánování vedení cyklistické stezky, kdy v místě překonání řeky Labe/slepého ramene je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na
doposud polní cestu, která se přibližuje k slepému ramenní a dále kopíruje slepé rameno až ke koupališti Cihelna, kde ústí na účelovou komunikaci. Přeměněním této
prašné polní cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra. Délka stezky je cca 550 m. SUMF opatření 4.6.9.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr staré Hradiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště. Jedná se o záměr výstavby smíšené
cyklostezky a stezky pro chodce podél silnice II. třídy č. 324 od křižovatky ulic Poděbradská a Hradecká podél ulice Hradecké do obce Staré Hradiště. Délka nového
úseku cyklostezky se předpokládá přibližně 1,5 km. SUMF opatření 4.6.6.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS propojení pravý břeh Labe s ulicí Lonkova. Tato trasa v délce cca 250 m umožní propojit dva
sídlištní celky a to Závodu Míru a sídliště Polabiny III. (Lonkova ul.) zcela novou trasou CS. Tento novým úsek bude vhodně navazovat (trasa této CS vedena severním
směrem, s počátkem trasy cca 60 m západně od přemostění Lávky POSEIDON).

Uvažované trasování je spojeno s návrhem na výkup a směny pozemků (v agendě pozemkové komise, smluvní strana p. J. Doležal. SUMF opatření 4.6.8.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekční práce v souvislosti s přípravou projektu CS propojení, CS u letiště na CS Starý Máteřov. Tato trasa v délce cca 400 m umožní propojit
dva současné úseky CS, které nejsou propojeny. Trasa vedena výhradně po pozemcích města Pardubice. Funkčně se jedná o pokračování nově CS v lokalitě letiště
(konec u kruhového objezdu), kdy tento úsek nenavazuje západní směrem na žádnou CS. Realizací stezky dojde k logickému propojení infrastruktury ze Starého
Máteřova a infrastruktury podél komunikace I/2. Vznikne tak ucelená část infrastruktury pro pěší a cyklisty o celkové délce 5 km.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Tato trasa v délce cca 1 200 m umožní propojit lokalitu ul. Pod Břízkami s lokalitou Pardubičky, resp. Nemošice, kdy tyto části města nejsou fakticky vůbec propojeny
vhodnými CS nebo chodníky. Trasa vedena výhradně po pozemcích města Pardubice s využitím mostu Červeňák. Návrh na projekční práce na této CS vychází ze znalosti
trasování JV obchvatu, kdy na této trase vznikají nové kruhové objezdy, což umožní, aby byl most Červeňák  využit. Funkčně se jedná o pokračování nové CS v lokalitě
letiště vybudované podél nové komunikace trasované k novému terminálu, kdy tento úsek nenavazuje západní směrem na žádnou CS. Cílem projektu je vybudování
sítě cyklistických stezek v území bývalého vojenského prostoru na pravém břehu Chrudimky s využitím některého ze stávajících mostů přes Chrudimku (buď most zvaný
„Červeňák“ v říčním kilometru 3,1 nebo vedlejší most, který je cca 300 m po proudu. Na území jako celek je vytvářena koncepce, jež by měla být podkladem pro využití
této lokality jako celku pro následný převod ze stxterních vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s přípravou
SUMP. né smlouvy budou finanční prostředky použity na dodávku a instalaci parkovacích automatů. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020

a maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí
dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení
veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží do Polabin, ul. Kpt. Bartoše - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).

Dne 26. 3. 2016 provedl oprávněný technik hlavní mostní prohlídku tohoto mostu a to včetně přilehlé lávky pro pěší a cyklisty. Dle jejích výsledků je most nutné opravit.
Na konci mostu (strana u Polabin) je potřeba opravit roztrženou klec pravého ložiska lávky pro pěší nad opěrou a vymletý násyp svahu podél pravého křídla. Je třeba
zajistit provedení diagnostiky koroze ocelové konstrukce úchytů bárek mezilehlých podpěr lávky pro pěší k železobetonovým mezilehlým podpěrám silničního mostu a
na základě těchto výsledků je třeba provést opravu nebo výměnu ocelové konstrukce. Dále je třeba provést vyčištění prostoru kolem ložisek, krajnic vozovky a vpustí
odvodňovačů a také odrezení a natření ložisek, mostního zábradlí a úchytů chráničky podél levého boku nosné konstrukce (bráno ve směru jízdy z nádraží do Polabin).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výstavba mostu M401- přes vlečku Pardubičky - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Dne 20. 12. 2018 provedl oprávněný technik hlavní mostní prohlídku tohoto mostu. Dle jejích výsledků je most ve velmi špatném stavu a oprávněný inženýr doporučuje
most uzavřít, a jelikož oprava mostu může být značně komplikovaná a nehospodárná, tak doporučuje vybudovat most nový. Mostní podpěry, křídla a čelní zdi jsou
hloubkově degradované, nacházejí se na nich stopy po zatékání, trhliny a je zde obnažená výztuž, která koroduje. Na mostních pilířích a na nosné konstrukci je dožilá
protikorozní ochrana a vyskytuje na nich hlubší koroze, kdy se na poklep odlupují části zkorodované oceli a některé prvky jsou korodované zcela. Hydroizolace mostu
buď chybí, nebo je nefunkční. Vozovka se v místech mostních závěrů rozpadá a v ploše mostu také vykazuje množství poruch. Mostní římsa na křídle K1 (levá strana při
jízdě ve směru od Fidrovi ulice) hloubkově degraduje a rozpadá se. Mostní zábradlí je také lokálně porušené s lokálním výskytem koroze. Závěrem mostní prohlídky je
bodové hodnocení stavebně technického stavu xterních vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s přípravou SUMP. né
smlouvy budou finanční prostředky použity na dodávku a instalaci parkovacích automatů. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020 a
maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí
dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení
veřejné zakázky. 

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. Položky 24. "HC Dynamo Pardubice - splátka zápůjčky" a zároveň snížení rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 327,3 tis. Položky 24. "HC Dynamo Pardubice - dohoda o změně závazku" a zároveň snížení
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 185,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - uskladnění kluziště" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Finanční prostředky na uskladnění mobilní ledové plochy v areálu Dostihového závodiště. Jedná se o jednorázovou investici na nákup skladovacích kontejnerů vč.
přestřešení prostoru mezi nimi (alternativně nákup vhodné skladovací haly) včetně vybudování zpevněných ploch (úprava plochy pro skladové kontejnery, resp. plochy
pod skladovací halou). Fakticky se jedná o jednorázový mimořádný investiční výdaj umožňující vhodné uskladnění tak, aby při opakované manipulaci s jednotlivými díly
mobilního kluziště (mantinely, plexy, systém chlazení atd.) byla frekvence manipulace pokud možno minimální, což by možnost zavážení přímo do skladové haly
umožnila.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 617,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky na dofinancování a ukončení provozu Zimního ledového parku v prvním čtvrtletí roku 2019.  Důvodem pro navýšení položky jsou mimořádné
výdaje projektu vyvolané opravami rolby včetně souvisejícího nákladu na zapůjčení náhradní rolby (eliminace dlouhodobějšího přerušení provozu).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 221,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výkupy pozemků (Eurobit)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o finanční prostředky na nákup pozemků od společnosti Eurobit Real, nezbytných pro přípravu a realizaci investiční akce Terminál B ve schválené větší variantě
dle návrhu stavby. Výkup pozemku je za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaného znalcem dne 15. 2. 2018. Nákup těchto pozemků potřebných pro

realizaci Terminálu B byl schválen Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. Z/174/2019 dne 24. 1. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Uvedená finanční částka bude řešit přípravné práce, tzn. dokumentaci územního řízení a dokumentaci pro stavení povolení pro napojení areálu nemocnice PK na most

(M117) Kyjevská. Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro samostatné napojení areálu Krajské nemocnice, popř. i jako podklad  pro přípravu v rámci
rekonstrukce mostu Kyjevská.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 497,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 7 002,2 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK

Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce místní komunikace ulice Sadová v Nemošicích v úseku od ulice Fučíkova po ulici Plemenářský podnik. Vzhledem ne
neúnosnému stavu povrchu této komunikace byla občany žijícími v této ulici podána již v roce 2017 petice. Na akci byla zpracována projektová dokumentace a probíhá
stavební řízení.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového
závodiště - kolbiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Při projednávání materiálu II. změny rozpočtu na rok 2019 v poradě vedení města vznikl požadavek na umístění kolbiště v areálu Dostihového závodiště a na zahájení
zpracování projektové dokumentace.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,8 tis. z běžných výdajů položky "WC tř. Míru - opravy a údržba objektu" na běžné výdaje položky
"WC tř. Míru - pronájem objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení schváleného rozpočtu ve výši 145,0 tis. Kč o inflační koeficient (2,1%) předchozího roku, rozdíl činí Kč 0,80 tis. Město za účelem provozování veřejného WC
hradí platbu pronajímateli za nájem prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 4923 v k. ú. ul. Tř. Míru. Platba za nájem je
za období od 01. 1. do 13. 9. 2019, nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou a pronajímatel ve smyslu uzavřené nájemní smlouvy navýšil platbu za nájem o inflační
koeficient.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba
za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení schváleného rozpočtu ve výši Kč 3 055,0 tis. o inflační koeficient (2,1%) předchozího roku, rozdíl činí Kč 60,0 tis. Jedná se o platbu za dostupnost, kterou
město hradí provozovateli areálu Skateparku ve smyslu uzavřené koncesní smlouvy ze dne 29. 8. 2017 a tato platba dle smlouvy podléhá navýšení o inflační koeficient.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o výdaje nad rámec běžných oprav a údržby. Schody hlediště jsou ve velmi špatném technickém stavu, hrozí nebezpečí úrazu. Sprchy v šatnách je nutno
opravit z hygienických důvodů - zatéká pod podlahovou krytinu, ve sprchách se tvoří plíseň. Dále jsou potřebné lokální opravy podlahové krytiny v posilovně a
rehabilitaci.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer MO VIII - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Ministerstvo vnitra ČR má vyhlášený dotační program na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH (dále jen JSDH) obcí pro rok 2019 (podrobně viz

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx). V rámci tohoto programu je nabízena JSDH možnost pořízení dopravního
automobilu vč. příslušenství. Dotace může činit 70% způsobilých nákladů max. však 450 tis. Kč. Toto omezení výše dotace tak umožňuje pořízení automobilu do výše
643 tis. Kč  způsobilých nákladů. Vzhledem k tomu, že tržní cena automobilů příslušné výbavy (stanovené výzvou) se pohybuje na hranici cca 1 mil. Kč, jsou jednotlivé
kraje prostřednictvím svých rozpočtů ochotni dofinancovávat část nákladů formou individuálních dotací. V rámci Pardubického kraje je očekáváno opětné
dofinancování ve výši cca 300 tis. Kč, nicméně konečné rozhodnutí o vyhlášení parametrů výzvy bude příslušet zastupitelstvu jednotlivých krajů. Koncepce financování
tak vychází z předpokládaných parametrů pro rok 2019 s vazbou na zkušenost roku 2018. Žádost na Pardubický kraj bude možné podat až na přelomu roku 2018/2019,
kdy již by měl být znám výsledek podpory/nepodpory z Ministerstva vnitra ČR.

JSDH Pardubice VIII Hostovice má zájem pořídit jeden automobil dle specifik výzvy ve výši 1,05 mil. Kč, přičemž předpokládá financování z dotace MV ČR ve výši 450 tis.

Kč a z dotace Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč. Vlastní podíl města by tak měl činit 300 tis. Kč. V případě nepřidělení dotace z MV ČR a Pardubického kraje bude
dotační podíl nahrazen vlastními zdroji z rozpočtu městského obvodu Pardubice VIII Hostovice. Zařazení finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2019 bylo
schváleno usnesením Z/2730/2018 ze dne 21. 6. 2018.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer MO I - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - transfer MO I" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Ministerstvo vnitra ČR má vyhlášený dotační program na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH (dále jen JSDH) obcí pro rok 2019 (podrobně viz

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx). V rámci tohoto programu je nabízena JSDH možnost pořízení dopravního
automobilu vč. příslušenství. Dotace může činit 70% způsobilých nákladů max. však 450 tis. Kč. Toto omezení výše dotace tak umožňuje pořízení automobilu do výše
643 tis. Kč  způsobilých nákladů. Vzhledem k tomu, že tržní cena automobilů příslušné výbavy (stanovené výzvou) se pohybuje na hranici cca 1 mil. Kč, jsou jednotlivé
kraje prostřednictvím svých rozpočtů ochotni dofinancovávat část nákladů formou individuálních dotací. V rámci Pardubického kraje je očekáváno opětné
dofinancování ve výši cca 300 tis. Kč, nicméně konečné rozhodnutí o vyhlášení parametrů výzvy bude příslušet zastupitelstvu jednotlivých krajů. Koncepce financování
tak vychází z předpokládaných parametrů pro rok 2019 s vazbou na zkušenost roku 2018. Žádost na Pardubický kraj bude možné podat až na přelomu roku 2018/2019,
kdy již by měl být znám výsledek podpory/nepodpory z Ministerstva vnitra ČR.
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JSDH Pardubice I má zájem pořídit jeden automobil dle specifik výzvy ve výši 1 mil. Kč, přičemž předpokládá financování z dotace MV ČR ve výši 450 tis. Kč a z dotace
Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč. Vlastní podíl města by tak měl činit 250 tis. Kč. V případě nepřiznání dotace nebude akce realizována.

Podání žádosti o dotaci bylo projednáno a doporučeno Komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 29. 1. 2018. Zařazení finančních prostředků do rozpočtu města
na rok 2019 bylo schváleno usnesením č. Z/2728/2018 ze dne 21. 6. 2018.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer MO VII - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - transfer MO VII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Ministerstvo vnitra ČR má vyhlášený dotační program na Účelové investiční dotace pro jednotky SDH (dále jen JSDH) obcí pro rok 2019 (podrobně viz

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx). V rámci tohoto programu je nabízena JSDH možnost pořízení dopravního 
JSDH Pardubice VII (Rosice nad Labem) má zájem pořídit jeden automobil dle specifik výzvy ve výši 1 mil. Kč, přičemž předpokládá financování z dotace MV ČR ve výši

450 tis. Kč a z dotace Pardubického kraje ve výši 250 tis. Kč. Vlastní podíl města by tak měl činit 300 tis. Kč. V případě nepřiznání dotace nebude akce realizována. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 216,8 tis. z položky 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická" na
položku "12. Transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická".
Finanční prostředky z rozpočtu městského obvodu II - Polabiny na dofinancování investiční akce - Regenerace panelového sídliště Polabiny - Stavbařů, Rosická. Jedná se
o dokončení realizace dle SOD - v roce 2018 čerpání vlastních zdrojů MmP 5 mil. Kč, v r roce 2019 bude stavba dofinancována transferem z MO II. Jedná se o 

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná výše dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a
zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II - předfinancování dotace" (správce 711 -

Odbor majetku a investic).

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na projekt Regenerace panelového sídliště Polabiny - XIV. soubor - ul. Lidická, Ležáků a Partyzánů. Součástí projektu je zvýšení bezpečnosti
přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ a MŠ, navýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce vozovek a chodníků, přístřešky na kontejnery, prvky dopravního zklidňování,
sanace veřejného osvětlení. Je předpoklad podání žádosti o státní dotaci z programu Regenerace sídlišť - úprava veřejných prostranství. Výzva Státního fondu rozvoje
bydlení bude vyhlášena v dubnu 2019 a je možné získat dotaci až do výše Kč 6 000,0 tis. Projektová dokumentace je zpracována MO. Stavební povolení je pravomocné.
Předpokládané náklady na realizaci akce jsou ve výši Kč 12 300,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku
"Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstkyně Ing. Heleny Dvořáčkové" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Přesunuté finanční prostředky na položku "Dary" budou použity na nákup věcných darů do tomboly Reprezentačního plesu města Pardubic. Ples pořádá  Statutární
město  Pardubice v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích dne 2. března 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Dary" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

Finanční prostředky budou využity na nákup cen pro vítězná družstva soutěže "Právo pro každý den". Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a víceletých
gymnázií. 14. městské kolo soutěže se bude konat v březnu 2019 v DDM Delta. Vítězné družstvo bude reprezentovat Pardubice v krajském kole.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 545,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na běžné výdaje položky "Areál
Dostihového závodiště - oprava tribuny B - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Na základě provedeného stavebně technického průzkumy tribuny B na dostihovém závodišti byl zjištěn a konstatován havarijní stav některých stavebních konstrukcí a
zatékání do konstrukcí vlivem degradace izolace. Dále dochází k poškozování stavebních konstrukcí vlivem zatékání ze střešních a podlahových svodů. Ve stavebně
technickém průzkumu je uvedeno a požadováno okamžité řešení sanace poškozených stavebních konstrukcí tribuny B.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zajištění opravy havarijního stavu střechy. Na základě neuspokojivého stavu stávající střešní konstrukce na nástavbě objektu domova pro

seniory U Kostelíčka byl v únoru 2019 vypracován odborný posudek, ve kterém se konstatuje havarijní stav střešního pláště. Zároveň je zde navržen doporučený rozsah.

28.03.2019 103 Z/404/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63 226,0 tis. z položky "Rezerva rozpočtu - investiční - odborné učebny ZŠ" na položku "Rezerva
rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MAS Dukla - Dukla sportovní - PD" na kapitálové výdaje
položky "MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků na odkup garáží v areálu atletického stadionu Dukla v souvislosti s projektem Dukla sportovní.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Beta
(Štolbova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním výtvarných dílen pro seniory pořádaných DDM Beta.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa
(Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory pořádaných DDM Alfa.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. v rámci položky "ČSoL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" z kapitálových transferů na
běžné transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční krytí položky ve výši Kč 5 000,0 tis. bylo schváleno na jednání zastupitelstva dne 21. 2. 2019 v rámci schvalování rozpočtových opatření usnesením č.
Z/332/2019. Žadatel Československá obec legionářská z. s., podle zpracované projektové dokumentace bude část prací na rekonstrukci Larishovy vily realizovat jako
opravy. Částka ve výši Kč 1 200,0 tis. bude čerpána na stavební práce na věžičce Larishovy vily - dokončení opravy a následné zprovoznění.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové
transfery položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky - spoluúčast zřizovatele na pořízení nové škrabky do školní kuchyně, která je nepostradatelná. Stávající škrabka byla kontrolou krajské hygienické
stanice shledána jako nevyhovující a zdraví ohrožující.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 139,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové
transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Finanční prostředky na pořízení keramické pece do keramické dílny, se kterou nebylo v projektové dokumentaci projektu ITI - výstavba odborných učeben počítáno.
Finanční prostředky budou použity na nákup a zapojení keramické pece.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -

Odbor školství kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na poskytnutí peněžních darů oceněným pedagogům pardubických škol, které se uskuteční dne 5. 4. 2019 ve Východočeském divadle Pardubice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na
běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s organizačním a technickým zajištěním akce Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení za rok 2018 pořádaného ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů. V částce je zahrnut pronájem prostor ve výši Kč 70,0 tis. a Kč 2,0 tis. za
zprostředkování služeb moderátora.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 65,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" na běžné transfery
položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na náhrady mzdy v době nemoci v rámci dotací: Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 5,0 tis., Sociální právní ochrana
dětí ve výši Kč 45,0 tis., Výkon sociální práce ve výši Kč 5,0 tis., PPK - Komunitní klub v ul. Češkova ve výši Kč 5,0 tis. a Pilotní ověření systému sociálního bydlení ve výši

Kč 5,0 tis.

Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 680,0 tis. z běžných transferů položky "Komorní filharmonie - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Koncem roku 2018 měla Komorní filharmonie absolvovat zahraniční zájezd do Kuvajtu. Z technických důvodů na straně pořadatele byl zájezd realizován až v lednu
2019. Tím byl příjem z tohoto zájezdu až příjmem roku 2019. Statutární město Pardubice v rámci X. změny rozpočtu na rok 2018 schválilo navýšení provozního
příspěvku KFP o částku Kč 680,0 tis., který sloužil k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady v roce 2018. Koncert byl realizován v roce 2019 a
tím se naplnila příjmová strana rozpočtu organizace, a provozní překlenovací příspěvek bude vrácen zpět do rozpočtu MmP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s plněním podmínky udržitelnosti projektu "Školní zahrady v přírodním stylu" na jednotlivých mateřských školách.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na náklady související s rekonstrukcí odborných učeben na ZŠ. V současné době se dokončuje na základní škole rekonstrukce učeben. V rámci prací
nebylo počítáno se sestavením obráběcích strojů a zaučením obsluhy.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V rámci pokračující spolupráce (od roku 2016) mezi Základní školou Benešovo náměstí a školou ve švédském Linkopingu navštíví naši ZŠ dva pedagogové ze Švédska.
Finanční prostředky na náklady s ubytováním hostů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,6 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"DDM Alfa a KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu v KD Hronovická na akci školení pro ředitele/ředitelky k zápisu do ZŠ a MŠ.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na náklady spojené s dodávkou a montáží vysílače k zabezpečení MŠ K Polabinám s napojením na pult centrální ochrany Městské policie.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V současné době je řešen nárůst počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Pardubicích. Kapacita mateřské školy při ZŠ A. Krause je nedostatečná. Po souhlasu
se zvýšením kapacity MŠ bude od 1. 9. 2019 otevřena nová třída. Uvedené finanční prostředky jsou určeny na úpravu místnosti a vybavení nové třídy (lehátka, ložní
prádlo, stoly a židle, skříňky do šatny a třídy, koberce, výmalba, apod.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,3 tis. položka 12. "Transfer z MO III - DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky určené na úhradu nákladů ve výši 6 250,0 Kč spojených s využitím DDM Dubina na Masopust pořádaný pro MO III - Studánka, který se konal dne 9.
2.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 325,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemků od Lesy ČR před a za mostem Červeňák k původně plánované realizaci investiční akce města "Propojka ul. Pod
Břízkami - Kyjevská". Odkup pozemků byl doporučen v KPR a RmP dne 18. 2. 2019. V ZmP bude projednáván dne 28. 3. 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 570,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na běžnou údržbu zeleně na Dostihovém závodišti (sečení travnatých ploch, vč. přisetí a pískování), kterou bude zajišťovat město Pardubice
prostřednictvím Služeb města Pardubic a.s.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 107,0 tis. položka 222. "FV minulých let - Program podpory sportu" na běžné transfery položky
"Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o vratku nevyčerpané individuální dotace poskytnuté v roce 2018 Rozvojovému fondu Pardubice a.s. z Programu podpory sportu na uspořádání dnů sálových
sportů v ČSOB Pojišťovna aréně. Finanční prostředky byly na účet města připsány dne 17. 1. 2019.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 128,0 tis. položka 23. "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti" na běžné výdaje
položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Náhrada škody, která byla způsobena firmou Systema audit, a.s. při zpracování mzdového účetnictví v bývalé příspěvkové organizaci města Kulturní centrum Pardubice
v období 2015/2016. Jedná se o neoprávněně vyplacené odstupné bývalé ředitelce příspěvkové organizace. Firma své pochybení uznala a finanční prostředky zaslala na
bankovní účet Magistrátu města Pardubic.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "DDM Beta (Štolbova) -
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Dofinancování 4 dílen pro seniory včetně materiálu, které DDM Beta pro seniory realizovala v období září až prosinec 2018.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 168,4 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Pardubické adventní trhy"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Finanční prostředky byly na základě Koncesní smlouvy č. D/00802/18 uhrazeny v únoru 2019 za realizaci Pardubických adventních trhů.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 609,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 58,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 188,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 204,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 339,5 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory
sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 69,2 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory sportu
- Sportovní park Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10,6 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory sportu
- Síň slávy pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5,9 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Program podpory sportu -

Pardubice na bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. v rámci položky "Odměny a dary za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář
tajemníka) z běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Změna účtování odměn za práci v komisích a výborech u ostatních činných členů. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 90,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - příkazní
smlouva" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 320,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zimní ledový park -

provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky v roce 2018 nebyly čerpány a náklady na provoz mobilního kluziště budou hrazeny v roce 2019. Příkazní smlouva v částce Kč 90,0 tis. včetně DPH je
nárokována Dostihovým spolkem a.s. v roce 2019.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 688,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 687,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 751,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 647,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko (Grusova) - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů mateřských škol. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 165,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

28.03.2019 123 Z/424/2019

28.03.2019 124 Z/425/2019

28.03.2019 121 Z/422/2019

28.03.2019 122 Z/423/2019

28.03.2019 125 Z/426/2019



Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 665,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 489,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 209,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 930,7 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - DDM Alfa - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 202,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů základních škol a DDM. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 938,1 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - příspěvek na dojíždějící žáky" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Finanční příspěvek jednotlivých obcí na žáky dojíždějící do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice z okolních obcí (Barchov ve výši 39 600,- Kč, Čepí
ve výši 99 000,- Kč, Němčice ve výši 103 950,- Kč, Spojil ve výši 106 425,- Kč, Srch ve výši 294 525,- Kč, Srnojedy ve výši 165 825,- Kč, Staré Jesenčany ve výši 128 700,-
Kč). Celkem bylo od obcí vybráno 1 945 350,- Kč. Obce Dubany, Ostřešany, Ráby, Staré Hradiště a Stéblová uhradily částku v celkové výši 1 007 325,- Kč ve druhé
polovině roku 2018.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 864,0 tis. z položky 23. "Předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na
položku 411. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče".
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - Krajské pobočky Pardubice v souladu s §47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí byl přiznán
statutárnímu městu Pardubice státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2019 ve výši Kč 864,0 tis.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí čj. 74258/19/PA byl tento příspěvek snížen o Kč 44,0 tis. na základě ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky ve výši Kč
44,0 tis. byly zaslány ÚP dle 5. 3. 2019. 

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 136,0 tis. položka 23. Předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 754,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" na
položku 411. "Dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení".
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
zaměstnanost na projekt "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích".
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 786,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Řízení Strategie integrované územní investice" na
položku 411. "Dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice". 
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla na základě monitorovací zprávy statutárnímu městu Pardubice zaslána další část finančních prostředků na
víceletý projekt "Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II".
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 555,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Zprostředkující subjekt Integrované územní
investice" na položku 411. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice". 
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Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla na základě monitorovací zprávy statutárnímu městu Pardubice zaslána další část finančních prostředků na
víceletý projekt "Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II".
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 147,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku 411. "Dotace 
MŠMT - MAP rozvoje vzdělávání II".
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla na základě monitorovací zprávy statutárnímu městu Pardubice zaslána část finančních
prostředků na víceletý projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 389,5 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 181,7 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj - žádosti o platbu byla statutárnímu městu Pardubice zaslána dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce
odborných učeben na Základní škole Studánka".
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 126,0 tis. z běžných výdajů položky "Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) na běžné výdaje položky "Areál Kasárna TGM - odstavná plocha pro parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 528,0 tis. z běžných výdajů položky "Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) na kapitálové výdaje položky "Areál Kasárna TGM - odstavná plocha pro parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 485,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Areál Kasárna TGM - odstavná plocha pro parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na úpravu odstavné plochy pro parkování v areálu bývalých kasáren TGM - vyčištění plochy, vodorovné dopravní značení, veřejné osvětlení,
oplocení v délce cca 550m plotu, včetně 2x brána 6m a 3x branka.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 197,1 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň
snížení příjmové části rozpočtu položka 411. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer na MO I - Střed" ve stejné výši.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9,4 tis. položka 421. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň snížení
příjmové části rozpočtu položka 421. "Dotace MPSV - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer na MO I - Střed" ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na
realizaci projektu "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích. Garantem realizace projektu je Městský obvod I - Střed.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60 000,0 tis. z položky 1381 "Daň z hazardních her" na položku 1385 "Dílčí daň z technických her".

Na základě úpravy rozpočtové skladby a zákona č. 187/20116 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, bude položka "Daň z hazardních her"
rozdělena. Na položku "Daň z hazardních her" budou účtovány ostatní dílčí daně z loterií, kursových sázek, totalizátorových her, bing, tombol a z turnajů malého
rozsahu. Na položku "Dílčí daň z technických her" je zařazena pouze dílčí daň z technických her.  
Zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši Kč 2 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - 
realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu vlastních zdrojů 16,5 mil. na potřebnou výši 19,1 mil. ve vazbě na čerpání dotace v rámci ITI. K navýšení rozpočtu dochází
vlivem růstu cen na stavebním trhu. Projekt řeší úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Součástí stavebních úprav je řešení
bezbariérového přístupu do předmětných učeben v souladu s požadavky objednatele při dodržení vyhlášky o bezbariérovosti. Součástí projektu je rovněž přístavba
výtahu splňující požadavky vyhlášky.

Zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši Kč 2 400,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné
učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu vlastních zdrojů 11,5 mil. na
potřebnou výši 13,9 mil. ve vazbě na čerpání dotace v rámci ITI. K navýšení rozpočtu dochází vlivem růstu cen na stavebním trhu. Projekt řeší úpravy objektu spočívající
ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Součástí stavebních úprav je řešení bezbariérového přístupu do předmětných učeben v souladu s požadavky
objednatele při dodržení vyhlášky o bezbariérovosti. Součástí projektu je rovněž přístavba výtahu splňující požadavky vyhlášky.
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Zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši Kč 12 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné
učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu vlastních zdrojů 21,5 mil. na potřebnou výši 34,1 mil. ve vazbě na čerpání dotace v rámci ITI. K navýšení rozpočtu dochází
vlivem upřesnění rozsahu objektu "konektivita", která je nedílnou součástí projektu. Projekt řeší úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách vybraných
odborných učeben. Součástí stavebních úprav je řešení bezbariérového přístupu do předmětných učeben v souladu s požadavky objednatele při dodržení vyhlášky o

bezbariérovosti. Součástí projektu je rovněž přístavba výtahu splňující požadavky vyhlášky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky
"Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Finanční prostředky na prezentaci projektu Centrální polytechnické dílny - tisk bulletinu, bannery prezentující projekt CPD a GAMPA a publicita spojená s projektem.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky
"Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky na prezentaci projektu Zámeček spojené s publicitou projektu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o  finanční prostředky pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci na základě předloženého položkového rozpočtu investičních nákladů stavby. Stavba řeší
návrh rekonstrukce místní komunikace Dělnická včetně zálivů BUS a chodníků v rozsahu od ul. Průmyslová po ul. Holandská. Součástí je také rekonstrukce místní
komunikace části ul. K Silu a to v rozsahu od ul. Průmyslová po ul. Dělnická, část ul. tvoří komunikace a část je tvořena stezkou pro chodce a cyklisty. Součástí stavby je i

rekonstrukce veřejného osvětlení. Kompletní rekonstrukce se týká jak krytových vrstev, tak i podkladních vrstev. Rekonstrukce je v dimenzích stávajících komunikací i
chodníků - výškových, směrových i šířkových. Kryt komunikace a stezky bude živičný, kryt chodníků bude ze zámkové dlažby a kryt zálivů bude z dlažební kostky žulové.
Rekonstrukce VO bude v nové trase a to z důvodu dodržení ochranného pásma nadzemního vedení ČEZ. Do stavby chodníků a zastávek budou zabudovány prvky
umožňující užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. Předpokládá se dotace od Czechinvestu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení schválených finančních prostředků pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci (R2019 ve výši 20 mil. + R2020 ve výši 30 mil.) na potřebnou výši

65 mil. na základě předloženého položkového rozpočtu investičních nákladů stavby. Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Řeší propojení mezi
administrativním a obchodním centrem Poseidon na levém/ jižním břehu a stávajícím sídlištěm Polabiny na pravém/severním břehu v návaznosti na regionální
biocentrum Polabiny. Na levém břehu bude lávka zapuštěna do již stavebně připravené konstrukce realizované v rámci dřívější stavby a bude navazovat na stávající
stezku podél komplexu Poseidon provedenou ze zámkové dlažby. Na pravém břehu bude lávka navazovat na stávající stezku s asfaltobetonovým povrchem vedoucí po
koruně protipovodňové hráze podél řeky Labe. Navrhovaná stavba je komplexně řešena pro bezbariérový přístup z obou břehů Labe včetně nábřeží Závodu Míru.  V
rámci projektové dokumentace budou řešeny rovněž související investice - veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy a přeložky inženýrských sítí. Důležité z hlediska
plnění kritérií ITI.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na kapitálové výdaje položky "Stavební
investice" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení na služebně MP v ul. Chrudimská 2648.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru oceněnému pedagogu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru oceněnému sociálnímu pracovníkovi.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Sokolovská 2721 - stavební úpravy mansard a stříšky".

Finanční prostředky na opravy mansard, do kterých zatéká a stříšky nad vstupem do domu. Při realizaci bude mimo jiné provedena výměna šindelů za plech a stříšky.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje
položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády - PD". 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu lehkého obvodového pláště objektu bytového domu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Bělehradská 513 - sanace lodžií".

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na řešení havarijního stavu lodžií a jejich zasklení. Lodžie vykazují vážné statické narušení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Mladých 181 - 184 - sanace a zateplení střešního pláště".

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na sanaci střechy, která je v havarijním stavu. Do střechy zatéká a dochází k průsakům vody do bytů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Varšavská 213 - 214 - výměna dvou výtahů". 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci dvou výtahů. Z inspekčních prohlídek vyplynulo, že výtahy vykazují závady.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace".
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu elektroinstalace ve společných prostorách domu a dodávku nouzového osvětlení. Stávající
rozvody jsou z hliníku a na hranici životnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu" z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 520,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče" z kapitálových výdajů na
běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. v rámci položky "MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu" z kapitálových
výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,6 tis. v rámci položky "Program podpory sportu - Síň slávy pardubického sportu" z běžných
transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 tis. v rámci položky "Program podpory sportu - Pardubice na bruslích" z běžných transferů na
běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu" na kapitálové výdaje
"BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - E. Košťála 993 - Oprava střechy krytu CO" na
kapitálové výdaje "BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 315,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
"BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů".
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Finanční prostředky na výměnu dvou výtahů v bytovém domě, jejichž technický stav je neuspokojivý. Jedná se o výměnu výtahových kabin obou osobních výtahů TOV
320/80, které jsou poškozeny vandaly - zejména důležitý bezpečnostní prvek ochrany cestujících - kabinové dveře, které byly již několikrát dílensky opravovány, dále
jsou poškozena svítidla, ovládací prvky (tlačítka) a interiér kabiny. Bude provedeno odstranění vysokých rizik a to doplnění přepážky v celé výšce zdvihu, doplnění
spínače v šachtě, upravení otvorů v podlaze strojovny a nátěr šachetních dveří. Předpokládaná cena je ve výši Kč 990,0 tis.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 587,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OP VVV". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 558,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Pastelka - projekt v rámci OP VVV". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů základních a mateřských škol. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem podle vyhlášky č. 36/2015 Sb.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 420,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Studánecký les - III. etapa" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Dotace MZe - Studánecký les - III. etapa - dotace".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 180,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III.
etapa - vlastní zdroje". 
Jedná se o provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1,5 km a výstavby propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa. Dotčené území lesa je
v severní části ohraničeno stávající lesní cestou Spojilská a konec úpravy je u stávající hájovny. Žádost o dotaci byla podána v roce 2018 do 6. kola výzvy Programu
rozvoje venkova a žádost byla úspěšná. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu nedoložení povinných příloh k podpisu smlouvy. Žádost o dotaci
bude znovu podána v roce 2019. Výše dotace je 100 % uznatelných nákladů.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III.
etapa - ostatní náklady" 
V rámci ostatních nákladů bude řešen technický a autorský dozor a případné doplnění projektové dokumentace k provedení stavby na základě aktuálních podmínek
dotačního programu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 34,0 tis. na běžné výdaje položky "Multikulturní centrum -

provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Finanční prostředky budou využity na fotbalový turnaj, který se bude konat dne 22. 6. 2019. Z finančních prostředků budou hrazeni rozhodčí, pronájem areálu Pamako,
ceny pro vítěze - 3 družstva a dresy pro potřeby multikulturního centra.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč  1 103,6 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika".

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč  503,7 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika".

V roce 2018 byla na základě objednávky č. D/01159/18 (RmP ze dne 26. 11. 2018, R/30/2018) započata "Dodávka a implementace infrastruktury pro virtuální
deteskopy včetně softwarových licencí" v celkové výši 10 693 653,- Kč. V roce 2018 bylo uhrazeno 9 086 434,- Kč. Celá dodávka má být ukončena a dofakturována v

období 3-4/2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z běžných transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" na kapitálové
transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Rozdělení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, který je poskytován v celkové výši Kč 3 776,0 tis. V roce 2019 se plánuje uvedený finanční
příspěvek použít na pořízení investic ve výši Kč 650,0 tis. a provozní činnost ve výši Kč 3 126,0 tis. Výše uvedený přesun finančních prostředků vyplývá z požadavku
Hasičského záchranného sboru ze dne 8. 2. 2019.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Zelená brána - provoz".
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Finanční prostředky schválené v rozpočtu na rok 2019 byly z velké části použity na opravu schodiště ve věži Zelené brány. Jednalo se o prioritní výdaj, opravu schodiště
bylo nutné provést před otevřením Zelené brány pro veřejnost. Navýšení finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. je  určené na  údržbu hodin a provádění revizí, které
jsou hrazeny pravidelně každý rok. Zbývajících požadovaných Kč 100,0 tis. bude použito na opravu stávajícího požárního systému, závada byla zjištěna pravidelnou
revizí. Jedná se o havarijní stav.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD" z kapitálových výdajů
na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 455,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové
výdaje položky "Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova - Nemošická".
Finanční prostředky na krytí vícenákladů vzniklých při realizaci stavby, které budou řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Při provádění výkopových prací v
místě stavby bylo zajištěno uložení trasy plynovodu a přípojek NTL v hloubce cca 500 - 700 mm. Z důvodu zajištění dostatečné ochrany uloženého plynovodu je nutné
provedení změny úpravy konstrukčních vrstev. Smluvní termín ukončení realizace akce je do 15. 5. 2019. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné
výdaje položky "Revitalizace zahrad u škol na MO III - následná péče". 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,3 tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na 
běžné transfery položky "DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu a zajištěním služeb na akci Nejúspěšnější sportovec Pardubicka 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 450,0 tis. v rámci položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" z kapitálových
výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků z kapitálových na běžné výdaje z důvodu, že akce "Studie Doubravický les, Studie Staročernský les, Metodika umisťování zeleně ve
zpevněných plochách, Dopravní studie a Vyhledávací studie pro nájemní bydlení, jejichž zpracování bylo schváleno ve schváleném rozpočtu na rok 2019, budou
neinvestičními výdaji.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "CS Černá za Bory -

Žižín".
Finanční prostředky na zajištění geometrických plánu pro zřízení věcných břemen dotčených pozemků v souvislosti s výstavbou a provozem cyklistické stezky Černá za
Bory - Žižín. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba školských zařízení" na běžné výdaje položky
"ZŠ A. Krause - vznik nové třídy MŠ" 

Finanční prostředky na zřízení nové třídy MŠ. Z důvodu nedostatečné kapacity míst pro handicapované děti bude v objektu zřízení speciální třída mateřské školy. Budou
provedeny opravy dvou místností v přízemí budovy. Do jedné místnosti bude přestěhována stávající třída MŠ, která je v současné době umístěna v prvním patře a do
druhé místnosti bude umístěna nově vzniklá třída. V obor třídách budou provedeny opravy podlah a výměna podlahových krytin.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba školských zařízení" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ A. Krause - úprava sociálního zařízení".
Finanční prostředky na úpravu stávajícího sociálního zařízení spočívající v osazení směšovacího zařízení, výměnu zařizovacích předmětů a souvisejících stavebních úprav
z důvodu vzniku nové třídy MŠ.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 350,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců" na položku 411.

"Dotace MV - Podpora integrace cizinců".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,2 tis. položka 411. "Dotace MV - Podpora integrace cizinců" a zároveň navýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace". 
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 z programu na
projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2019". Celková dotace činí 1 390 176,- Kč.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 84,7 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců -

dotace".
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9,4 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců -

vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na zajištění divadelního představení "Až na věky" u příležitosti ocenění nejlepších sociálních pracovníků, které se uskutečnilo ve Východočeském
divadle Pardubice dne 19. 3. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. v rámci položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních
věcí) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční dar ve výši Kč 5,0 tis. / osoba pro oceněné sociální pracovníky.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 400,0 tis. na běžné výdaje položky " Budova U Divadla 828 -

výměna výtahu".

Finanční prostředky na výměnu výtahu v budově MmP U Divadla 828 dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o výtah z roku 2002, často poruchový a
opravovaný, jehož častá nefunkčnost přináší diskomfort pro návštěvníky úřadu, ve kterém sídlí odbor sociálních věcí, a to především pro imobilní a matky s kočárky.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 730,4 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání -
vratky transferů minulých let - dotace 2018". 

Finanční vypořádání transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů v roce 2018. Jedná se o finanční prostředky ve výši 5.850,- Kč - vratka finančních prostředků projektu
"JSDH Hostovice - velkokapacitní cisterna", finanční prostředky ve výši 1.170.933,34 Kč vratka nevyčerpaných finančních prostředků agendy Sociálně-právní ochrany
dětí v roce 2018 a vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 553.461,95 Kč projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2018.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 48,0 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání -
vratky transferů minulých let - dotace 2018".

Finanční vypořádání transferu poskytnutého z rozpočtu Pk na projekt "Podpora výstavby a rozvoje dětského dopravního hřiště" ve výši 47 964,- Kč.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 168,0 tis. na běžné výdaje položky "Provoz MmP".

Finanční prostředky na zakoupení 8 jízdních kol v hodnotě 63,2 tis. Kč pro spuštění systému sdílených kol pro pracovní cesty zaměstnanců MmP (1. etapa), servis těchto
kol, následné rozšíření systému (pořízení skříněk na správu el. klíčů pro další budovy magistrátu, pořízení dalších kol – po vyhodnocení 1. etapy).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2 500,0 tis. na běžné výdaje položky "Budova PN1 - repase
oken". 
Finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč budou použity na dokončení repase oken budovy radnice Pernštýnské náměstí 1. Jedná se o cca 100 oken na vnějším plášti
budovy radnice, jejichž oprava nebyla součástí projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. V rámci rekonstrukce budovy radnice proběhla výměna oken směrem 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zamykací systém
budov MmP".
Finanční prostředky ve výši 1.800 tis. Kč budou použity na zpracování projektu a případně zahájení realizace nového zamykacího systému budov MmP (přesnou cenu
projektu aktuálně nelze odhadnout, nabízí se více možných variant řešení; půjde o systém nejen zamykací, ale i bezpečnostní pro všech 8 objektů MmP; v případě, že
uvedená částka nebude vyčerpána na zpracování projektu, bude zbývající část použita na zahájení fyzické realizace). Stávající zamykací systém budov je  z roku 1992 a
1993, je značně zastaralý, fyzicky opotřebený a je třeba se přizpůsobit novým bezpečnostním standardům a možnostem. Z těchto důvodů je třeba naplánovat a zvolit
nový zamykací systém, který by sjednotil způsob zamykání u všech budov MmP, a to na nové technické úrovni, která  umožňuje i  další uživatelská využití (kontrolu
vstupů a pohybů osob v objektu apod.).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Výstavba, provoz a údržba
JSVV".

Finanční prostředky na výměnu záložních akumulátorů koncových prvků jednotného systému výstražného varování obyvatelstva DOMINO II. Celkem bude vyměněno
210 + 8 ks, původní předpoklad byl 135 +8 ks.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 272,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory v

sociální a zdravotní oblasti". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 115,6 tis. na běžné transfery položky "Program prevence
kriminality". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 83,0 tis. na běžné výdaje položky "Obecní pohřby".

Finanční prostředky na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 5 151,0 tis. na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla
sportovní". 
Náklady na PD pro UR, DSP a DPS. Dle usnesení ZM/463/2015 ze dne 15. 10. 2015 a návazně na základě ukončeného jednacího řízení bez uveřejnění s vítězným
uchazečem – společností Studený architekti, s.r.o. V rozpočtu na rok roce 2017 pokryta souhrnná položka ve výši 12 mil. Kč s postupným čerpáním v letech 2018-2021.
Pro rok 2019 bude dle SOD čerpána částka takto: 

e) dodání dokumentace pro stavební povolení 70% po dodání 1.700.300 bez DPH, 2.057.363 s DPH, 30% po nabytí právní moci SP 728.700 bez DPH, 881.727 s DPH,

f)  inženýrská činnost pro zajištění SP po nabytí právní moci SP 80.000 bez DPH, 96800 s DPH
g) dodání dokumentace provádění stavby vč. Výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu řádně odsouhlasené objednavatelem 70% po dodání 2.286.200 bez
DPH, 2.766.302 s DPH, 30% po odsouhlasení ze strany objednavatelem 979.800 bez DPH, 1.185.558 s DPH,
k) projekt interiéru, po ukončení výběru dodavatele interiéru 175.000 bez DPH, 211.750 s DPH, inženýrská činnost 500.000,-, mzdy projektovému týmu 140.000,-,

odměny projektovému týmu 421.000,-. 

3.127.850 rezervovaný příkon přeložka 3.127.850,- smlouva s ČEZ přeložka trafostanice zbývajících 50% 784.000,-. Do rozpočtu roku 2019 tedy požadujeme alokovat
částku 12.172.350 Kč a z roku 2018 požadujeme převést nevyčerpané částky z roku 2018 do roku 2019 (v současné době částku 5.151.000 Kč).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "MAS Dukla - Dukla
sportovní". 
Finanční prostředky na náklady spojené s výplatou mezd na základě výkazu práce odborným garantům k projektu Dukla sportovní.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky týkající se přípravných prací projektu - pronájem konferenčních místností, prezentace projektu "Dukla sportovní", tisk bulletinu, nákup externích
služeb, apod.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 380,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální
polytechnické dílny a Gampa".
Finanční prostředky v rozsahu očekávané hodnoty PD pro všechny stupně (ÚR, DSP, DPS).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 283,6 tis. na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP

vč. OON (+DDH)".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 272,2 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní
pojištění MP (+DDH). 
Finanční prostředky budou využity na pokrytí mzdových nákladů v souvislosti s nástupy nových zaměstnanců MP.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 909,4 tis. na kapitálové výdaje položky "Digitalizace
městského kamerového systému".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 290,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový
systém - rozšiřování".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 535,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky a chodníku ul. Husova". Finanční prostředky na opravu cyklostezky a chodníku v ul. Husova. Předběžná cena je ve výši 2 535 555,- Kč, termín
ukončení do 30. 9. 2019.

25.04.2019 165 Z/506/2019

25.04.2019 166 Z/507/2019

25.04.2019 164 Z/505/2019

25.04.2019 167 Z/508/2019

25.04.2019 168 Z/509/2019



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 614,8 tis. z běžných výdajů položky "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Oprava
cyklostezky od mostu Kpt. Bartoše k I/37".
Finanční prostředky na opravu cyklostezky na pravém břehu Labe v úseku od mostu Kpt. Bartoše po silnici I/37. Předběžná cena je ve výši 1 614 770,- Kč, termín
ukončení do 30. 9. 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 742,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice".

Jedná se o finanční prostředky na - nákup 2 ks skříněk na elektronické klíče ve výši 100 tis. Kč (jedná se o 2 skříňky na správu elektronických klíčů v rámci systému
sdílených kol pro pracovní cesty zaměstnanců MmP, skříňky budou umístěny na budově Štrossova 44 a U Divadla 828; vzhledem k ceně skříňky nad 40 tis. Kč není
možno hradit z položky Provoz MmP), - přepážky na odbor správních agend ve výši 42 tis. Kč (jedná se o výměnu přepážky na odboru správních agend - evidenci
obyvatel, důvodem zřízení přepážky je zabezpečení lepšího komfortu pro občany, možnost sezení pro starší nebo imobilní klienty, vzhledem k ceně přepážky nad 40 tis.

Kč není možno přepážku hradit z položky Provoz MmP), - výměnu klimatizační jednotky v serverovně v 1. patře budovy Štrossova 44 ve výši 300 tis. Kč (jedná se o 11 let
starý klimatizační systém, jehož kapacita nedostačuje současným technickým parametrům a kde v případě havárie hrozí ztráta strategických dat), - výměnu přepážky na
pokladně v budově nám. Republiky 12 v hodnotě 300 tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ostatní náklady".
Zpracování kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014 dle aktuálních podmínek výzvy IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI
pro II. etapu ZŠ. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti zahrnuje i

případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh. Předpokládaná cena Kč 10,0 tis. vč.
DPH na 1 žádost pro ZŠ.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů
na kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. v rámci položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ostatní náklady" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. v rámci položky "Příprava a administrace projektů" z běžných výdajů na kapitálové
výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Analytické a metodické práce" z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Publicita projektů - dotační tituly" z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Družstevní - Odborné učebny - ostatní náklady".
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Spořilov - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Staňkova - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Studánka - Odborné učebny - ostatní náklady".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky " ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - ostatní náklady".

Zpracování kompletní projektové žádosti včetně příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované
projekty ITI pro ZŠ Br. Veverkových, ZŠ Družstevní, ZŠ Npor. Eliáše, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova, ZŠ Studánka, ZŠ Závodu Míru. Zpracováním kompletní
žádosti se rozumí příprava žádosti včetně příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti zahrnuje i případné konzultace a dopracování
žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh žádosti. Cena: 3500,-Kč bez DPH/1 žádost pro ZŠ. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 920,0 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní
pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 2 700,0 tis. na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců
MmP vč. OON". 
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v z důvodu udržení konkurenceschopnosti MmP na trhu práce. V porovnání s údaji obsaženými v Informačním
systému o průměrném výdělku (ISPV) za 4. čtvrtletí 2018 vyplývá, že průměrný plat zaměstnanců MmP nedosahuje zjištěné výše průměrného hrubého měsíčního platu
v platové sféře, který činí 37.035,- Kč.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Odměny a dary za práci v
komisích a výborech".
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků. Navýšení finančních prostředku v rozpočtu 2019 oproti schválenému rozpočtu žádáme z důvodu navýšení
počtu členů komisí o odborníky s právem hlasovat a z důvodu navýšení odměn členů komisí Rady města Pardubic.  Navýšení počtu členů komisí bylo schváleno
usnesením č. R/137/2018 Rady města Pardubic dne 17. 12. 2018. Navýšení odměn členů komisí bylo schváleno usnesením č. Z/229/2019 Zastupitelstva města Pardubic
dne 24. 1. 2019.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 23. "Příjem daru pro MP" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MP vč. DDH". Příjem daru na základě darovací smlouvy ve výši Kč 50,0 tis. Tato smlouva byla schválena usnesením č. R/704/2019 ze dne 11. 3. 2019.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,1 tis. položka 23. "MP - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH". 
Jedná se o odměnu dle smlouvy s Českou Pojišťovnou ve výši 14 610,- Kč a o poskytnutou podporu ve výši 5.482,- Kč dle zákona o službě vojáků v záloze, kdy se
zaměstnanec MP zúčastnil vojenského cvičení.  
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 21. "MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH".
Finanční prostředky za dopravní výchovu realizovanou městskou policií ve druhé polovině roku 2018, které byly společností Centrum pro silniční dopravu uhrazeny až v
roce 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní
a bezpečné parkování kol - cyklověž - Aquacentrum - PD". 
Finanční prostředky na náklady spojené s přípravou realizace cyklověže u Aquacentra Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní a
bezpečné parkování kol - cyklověže - PD".
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Finanční prostředky na uvolnění pozastávky v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na cyklověže u Univerzity a u Arény. V souladu se smlouvou o dílo
byla při fakturaci uplatněna pozastávka u faktury č. FO-184/2017. Firma OPTIMA s.r.o. žádá o uvolnění pozastávky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. v rámci položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" z běžných
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V kontextu schválení změny stanov RFP a.s. (nově definice veřejného zájmu při provozování (MFA) Multifunkční arény Pardubice) je navrženo zajistit část provozního
financování formou platby za "Službu obecného hospodářského zájmu", kterou RFP a.s., jako majitel MFA od roku 2018 poskytuje širšímu okruhu uživatelů díky úpravě
ceníkových cen ledu (více hodin pro veřejné bruslení dle věkových skupin, více hodin pro krasobruslení, více zájemců o hodinové pronájmy z řad hobby hokejistů,
úspora dotačních prostředků pro oddíly mládeže HC, krasobruslení, apod.).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 140,6 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče". 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 184,3 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na
výkon pěstounské péče".
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 253,2 tis. na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče".
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků Státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2015 ve výši 37 347,- Kč a za rok 2017 ve výši 215 781,-
Kč. Státní příspěvek je vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Jedná se o dotaci bez finančního vypořádání, nevyčerpané finanční prostředky jsou
převáděny do rozpočtu na následující rok.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 839,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - SSmP příspěvek na provoz" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "SSmP příspěvek na provoz - dotace". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61 161,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - SSmP příspěvek na provoz" na položku 412.

"Dotace z rozpočtu Pk - SSmP příspěvek na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního řízení Pardubického kraje pro poskytovatele sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.

Celková schválená výše dotace na rok 2019 činí 61 161 000,- Kč.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 38,8 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na
provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o pojistné plnění za škodní událost v roce 2018 - poškození měděného oplechování střechy na budově.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na zkušební provoz linky č. 9 letiště po dobu od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o finanční prostředky na opravu mostu M705 z Rosic n/L do Svítkova. Jedná se o opravu třech mostních závěrů, které jsou narušené a v rámci mostní prohlídky
v roce 2017 byly hodnocené jako stupeň IV.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii na silnici I/36 od nadjezdu Globus po konec obce Pardubice. Veřejné osvětlení je v majetku Synthesia a.s.
a město Pardubice bude hradit náklady na elektrickou energii, která zabezpečuje nasvícení celého prostoru tj. silnice I/36, cyklostezky a chodníku.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 580,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii společnosti Pražská plynárenská a.s., v rámci "přednádraží" (cyklověž, veřejné osvětlení, SSZ - světelná
signalizace) a ve výši Kč 4,0 tis. na zřízení přípojného místa v podchodu u Zelené brány.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky"
(správce 1327 - Odbor dopravy) na běžné výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
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Přesun finančních prostředků na zpracování dopravní studie lokality Svítkov v úseku ul. Žižkova, ul. Táborská a u Bylanky z odboru dopravy na odbor hlavního
architekta. Cílem dopravní studie je posouzení vhodnosti zastavění nové lokality jižně od ulice Táborská, popsat vhodnou/nezbytnou úpravu dopravního uspořádání
stávající lokality severně od ulice Táborská a posoudit její reálnost.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Anenský podjezd - dopravní řešení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rozšíření jízdních pruhů a s tím spojené celkové dopravní řešení napojení ulic
Anenská a Kpt. Jaroše.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 335,3 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Analýza parkování ve vybraných částech města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na zpracování analýzy parkování ve vybraných částech města Pardubic. Sběr dat bude probíhat na vytipovaných komunikacích a bude v časových
intervalech proveden monitoring zaparkovaných vozidel pomocí sběrného vozidla. Tato data budou zapracována do podrobné analýzy obsazenosti jednotlivých
parkovacích míst. Jedná se o cca 4 130 parkovacích míst.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního
jezera - ostatní náklady".
Finanční prostředky na krytí povinných nákladů na technický dozor investora, autorský dozor a výkon BOZP v rámci realizace dotačního projektu "Revitalizace
Matičního jezera".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 88,4 tis. položka 222. "FV minulých let - vyúčtování voleb do zastupitelstva obce" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 225,4 tis. položka 222. "FV minulých let - vyúčtování voleb prezidenta" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu".
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu. Jedná se o doplatky nákladů souvisejících s konáním volby prezidenta
ČR v roce 2018 ve výši 225 358,95 Kč a voleb do 1/3 Senáru Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí v roce 2018 ve výši 88 344,67 Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Městský kamerový systém".
Jedná se o náklady týkající se zpracování kompletní projektové žádosti „Kamerový systém - Pardubice „ vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek
(http://web.opd.cz/vyzva-40/) v rozsahu předložené nabídky.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 269,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "ITI - Řízení strategie
integrované územní investice".
Náklady spojené s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je 100% hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě
na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OPTP se jedná o náklady na
technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity a na výjezdní
workshopy.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "DDM Delta - oprava střechy nad hlavní budovou" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Stav střešního pláště je velmi neuspokojivý s nutností zajišťování častých oprav, které se  jeví jako nerentabilní. Na základě těchto skutečností byl na uvedenou střechu
zpracován odborný posudek, z jehož závěrů jasně vyplývá, že střešní souvrství je za hranici životnosti a je nutné bezodkladné zajištění sanace střešního pláště. Jedná se
o havarijní stav této střechy. V případě nečinnosti a odložení jeho sanace dojde k dalšímu zhoršení jeho stavu a ke vzniku materiálových škod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - rekonstrukce sociálních zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Sociální zařízení nevyhovuje aktuálním potřebám dětí ani hygienickým normám a je nutná jeho rekonstrukce. Jedná se o třídu v samostatném pavilonu s dětmi s
postižením, zázemí pro děti i personál je v původním stavu z roku 1976. Pavilon původně sloužil jako jesle tj. pro děti do 3 let a v současnosti jsou zde umístěny děti ve
věku 4-7 let. Přestože jsou zde i děti s inkontinencí, není zde sprchový kout. Přestože jsou zde i děti s inkontinencí, není zde sprchový kout. Stávající zařizovací předměty
a veškeré rozvody jsou na hranici životnosti, jsou zde časté opravy. Projektová dokumentace je zpracovaná.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 610,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Ratolest - rekonstrukce střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu. Stávající ploché střechy jsou zatepleny stříkanou polyuretanovou pěnou, jejíž povrch je poškozen, jsou zde i

díry po ptactvu. Narušeným povrchem zatéká. Klempířské prvky (žlaby, svody) jsou prorezlé, stékající voda narušuje fasádu, v objektu se vytváří plíseň. Komínové hlavy
jsou rozpadlé.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - rekonstrukce elektrorozvodů - PD". 

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci el. rozvodů v 1. n. p. Původní rozvody v prostorách mimo sociálního zařízení jsou
za hranicí životnosti, jsou zastaralé a nejsou dimenzovány na současné zatížení. Neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost, vyskytují se zde  časté opravy. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD". 
Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na pavilon A, B na rekonstrukci el. rozvodů včetně výměny svítidel. Původní rozvody nejsou
dimenzovány na současné zatížení, je zde nevhodné osvětlení, které nesplňuje normy. Jsou zde  závady z revize elektro a BOZP.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Kamínek (Ke
Kamenci) - zřízení venkovního sociálního zařízení - PD"I
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na zřízení venkovního sociálního zařízení pro děti. Při pobytu dětí na zahradě a přítomnosti jedné učitelky vzniká
situace, že při doprovodu dítěte na vnitřní WC, ostatní děti zůstávají bez dozoru  – závada Krajské hygienické stanice a bezpečnosti.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám -

rekonstrukce elektrorozvodů - PD". Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů. Vyskytují se zde nefunkční
jističe a pojistky, rozvody jsou dožilé, zastaralé a nejsou dimenzovány na současné zatížení. Neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost a je zde potencionální
nebezpečí vzniku požáru v souvislosti se stavem vodičů. Jsou zde závady z revize elektro.  (elektrorozvody v hospodářském pavilonu by bylo vhodné projektovat v
součinnosti s prováděním PD na kuchyň, která se zde nachází).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám -

protiradonová opatření".
Jedná se o prostory v MŠ (červený pavilon), kde bylo provedeno  měření. Objemová aktivita radonu je v této třídě vyšší (těsně pod limitem) a i když jej nepřesahuje
(limit 300 Bq/m3 podle zákona č. 263/2016 Sb. - atomový zákon, platného od 1. 1. 2017 a jeho prováděcí vyhlášky č. 422/2016), naměřené  hodnoty představují
zdravotní riziko.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Domov pro seniory - U

Kostelíčka - úprava vzduchotechniky".
Finanční prostředky na opravu a výměnu částí stávajícího vzduchotechnického potrubí a úpravu vzduchotechnických jednotek. Současný stav části vzduchotechniky v

domově pro seniory U Kostelíčka je již za hranou svojí životnosti a přestává plnit svoji funkci. Prováděné opravy se jeví jako neefektivní a nerentabilní a pro zajištění
pobytové pohody seniorů je zapotřebí provést rekonstrukci a servis dotčené vzduchotechniky.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "Cyklistická stezka
Svítkov".
Navýšené schválené položky rozpočtu z důvodu požadovaného dopracování prováděcího stupně projektové dokumentace, který není zahrnut do v současné době
uzavřené smlouvy o dílo. Předmětem projektové dokumentace je novostavba obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující
centrum města (Zelené Předměstí) a městský obvod Svítkov (od železničního mostu a mostu ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, cyklotrasa bude
ukončena za mostem přes Bylanku s napojením na budoucí cyklostezku Svítkov - Srnojedy).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 475,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Aquacentrum (opravy nad
50,0 tis.)".
Navýšení finančních prostředků  na opravu havarijního stavu čidel s dodávkou a montáží nové řídící jednotky elektrické požární signalizace ve stávající budově
Aquacentra Pardubice-Jiráskova 2664. Při pravidelné revizi systému elektrické požární signalizace byly zjištěny poruchy 4 kusů nasávacích jednotek (čidel) a detekčního 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy,
údržba, služby".
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Vlivem vichřice ve dnech 9. - 10. 3. 2019 došlo k poškození vrhačského prostoru sektoru (klec z hliníkových profilů se sítí). Podpěrné sloupy se ohnuly a některé zlomily.
Je nutno provést opravu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava
schodiště do suterénu".
Jedná se o opravu schodiště do suterénu ke skladům kuchyně,  dle zápisu z kontroly krajské hygienické stanice  je schodiště nevyhovující a současně nevyhovuje ani z
hlediska BOZP.  Povrch je silně opotřebený, degradovaný, bude provedeno obroušení a aplikace protiskluzového nátěru.
Snížení předpokládaného zálohového přídělu do Sociálního fondu MP ve výši 2.819.000,- Kč o 17.112,63 Kč dle skutečnosti a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie).
Snížení zálohového přídělu do Sociálního fondu Městské policie, který je poskytován ve výši 5,8 % z vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie za předchozí
kalendářní rok. Skutečně vyplacené finanční prostředky činily v roce 2018 částku ve výši 48 308 403,- Kč a příděl do sociálního fondu ve výši 5,8 % tedy činí 2 801 887,37
Kč. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 220 609,43 Kč z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Sociální fond MP"

(správce 214 - Městská policie).

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 381 508,99 Kč z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP"

(správce 914 - Kancelář tajemníka). Zvýšení předpokládaného zálohového přídělu ve výši 7 000 000,- Kč do Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic, který je
poskytován ve výši 5,8 % z vyplacených mezd zaměstnanců Magistrátu města Pardubic a uvolněných zastupitelů za předchozí kalendářní rok. Skutečně vyplacené
finanční prostředky činily v roce 2018 částku ve výši 161 750 155,- Kč a příděl do sociálního fondu ve výši 5,8 % tedy činí 9 381 508,99 Kč.

Snížení předpokládaného zůstatku sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 55 760,62 Kč dle skutečnosti a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Finanční prostředky na základě finančního vypořádání sociálního fondu MmP za rok 2018, tzn. nastavení počátečního stavu fondu dle konečného stavu bankovního
účtu k 31. 12. 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - mobilheim" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na nákup dvou mobilheimů do prostor autokempu v areálu koupaliště Cihelna – z toho jeden bezbariérový pro imobilní osoby. Jedná se  o
plnění  dohod dle přílohy č. 9 - Koncesní smlouvy. V současné době je zaznamenán zvýšení zájem o bezbariérové ubytování v areálu, kterému není možné vyhovět.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - stavební úpravy pro zpřístupnění dvou tříd" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na provedení stavebních úprav, kdy dojde ke zpřístupnění dvou tříd z prostor, které jsou užívány ZŠ Waldorfskou a zároveň bude zamezeno
přístupu do těchto tříd z prostor využívaných anglickým gymnáziem (AGYS). V současné době jsou třídy v nájmu AGYS, které má z daných prostor výpověď k 30. 6. 2019.
Třídy budou od 1. 7. 2019 užívány ZŠ Waldorfská.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46 078,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů právnických osob za obce" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Daň z příjmů právnických osob za obce".
Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 placená za statutární město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem v plné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro
správce) na kapitálové výdaje položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" 

Navýšení finančních prostředků na akci rekonstrukce kuchyně a gastro v MŠ Dražkovice z důvodu, že v roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace, ve které se
předpokládaly investiční náklady ve výši Kč 3 400,0 tis. Na základě výběrového řízení byla podána nejnižší nabídka ve výši Kč 3 937,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 395,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Aquacentrum - oprava pláště budovy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Finanční prostředky ve výši 395.197,98 Kč včetně DPH na pokrytí opravy poškozené části stávajícího obvodového pláště budovy Aquacentra v Pardubicích. Jedná se
škodní (pojistnou) událost, která vznikla větrným počasím v neděli 10. 3. 2019 a pojistná událost byla techničkou řádně nahlášena pojišťovně. Vzhledem k návaznosti
poškozeného místa fasády původní části budovy na obvodový plášť nové přístavby haly 25m bazénu je vhodné opravu poškozené části realizovat co nejdříve, tedy ještě
před dokončením akce Aquacentrum – přístavba 25m bazénu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na běžné výdaje
položky "Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba)".

Navýšení schválené položky rozpočtu na krytí nákladů na opravu komunikace v úseku Sukova - tř. Míru. Zadání veřejné zakázky a.s. SmP předkládáno ke schválení RM
27.5.2019 (realizační náklady 400 tis. vč. DPH). Komunikace v řešeném úseku byla realizovaná v rámci investiční akce "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského" společností
Syner, s.r.o. Z důvodu zjištěných závad na krytu vozovky ze žulové dlažby bylo zadáno zpracování posudku na stav vozovky u Ústavu stavebního zkušebnictví a následně
byla uplatněna reklamace u zhotovitele stavby. Zhotovitel reklamaci, tak jako všechny ostatní uplatněné reklamace, odmítl. Na základě této skutečnosti budou vady díla
odstraněny prostřednictvím třetí osoby a následně budou uhrazené náklady za opravu čerpány z bankovní garance společnosti Syner.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 44,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s plněním podmínky udržitelnosti projektu školní zahrady v přírodním stylu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na pořízení dvou zahradních domků pro děti - herní prvek na zahradu. Původní domky byly odstraněny vzhledem k nebezpečí úrazu dětí.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 121,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V minulém roce proběhla v MŠ Na Třísle rekonstrukce hospodářského pavilonu a školní kuchyně. V souladu s projektem bylo pořízeno nové vybavení a zařízení.
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí ročních odpisů z dlouhodobého hmotného majetku, kterou jsou nad rámec možností mateřské školy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na pořízení dvou nových slunečníků. MŠ nedisponuje krytou pergolou.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,8 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na organizační zajištění akce TFA Project - beseda s p. Freestonem.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" na kapitálové
transfery položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na výstavbu tříkolového oválu na školní zahradě (hřiště s dopravní dráhou). MŠ hradí náklady na realizaci z vlastních zdrojů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ J.

Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.¨
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ

Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na provoz hřišť pro veřejnost spravovaných jednotlivými příspěvkovými organizacemi města, které svoje hřiště otvírají pro veřejnost, především
dětem a mládeži v době mimo školní vyučování.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na kapitálové transfery
položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Investiční dotace žadateli Křižovatka handicap centrum o.p.s., IČ 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice na podporu projektu "Rekonstrukce prostor

pro vznik polyfunkčního komunitního centra".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart city - projekty" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie)
na běžné výdaje položky "Bikeshering" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Bikeshering" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Finanční prostředky na vypsání výběrového řízení na bikeshering - provozování kol na území města Pardubic. Jedná se o časově omezený zkušební provoz

kombinovaného provozu Bikesharing – stanicový a volný systém. Cílem tohoto opatření je zajištění pilotního provozu bikesharingu na území města Pardubic a získání
dat potřebných pro jeho případný budoucí trvalý provoz. Předpokládá se osazení několika bikesharingových stanic a sdílených kol, sledování intenzity využití těchto kol,
identifikace poptávky kol pro dané lokality ve městě a v konečném výsledku vyhodnocení využitelnosti a potřebnosti bikesharingu na území města.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 148,3 tis. z položky 23 "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" na položku 41. "Dotace MPSV

- Výkon sociální práce".
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 751,7 tis. položka 23 "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Výkon sociální práce - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení č.j. MPSV-2019/40191-224/1 o poskytnutí
dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí) byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 1 148 231,- Kč.

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 600,0 tis. z položky 23 "Předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí" na položku 41.

"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 677,3 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení č.j. MPSV-2019/66860-231 o poskytnutí dotace
na agendu sociálně právní ochrany dětí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 6 277 235,- Kč.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Ratolest - dětská skupina zajíčci - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu. 
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Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt "Ratolest - dětská skupina zajíčci" ve výši 760 665,- Kč. 
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 699,8 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Ratolest - dětská skupina Berušky - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt "Ratolest - dětská skupina berušky" ve výši 699.811,80 Kč.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 904,3 tis. položka 41 "Dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání pro ZŠ Benešovo náměstí ve výši 2 094 246,- Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na krytí vzniklých vícenákladů při realizaci (méněpráce/vícepráce) dle změnových listů č. 11-13, které budou předmětem dodatku ke smlouvě o

dílo. Při vlastní realizaci stavby bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů s ohledem na skutečný stav objektu a
dodatečné vyplývající požadavky s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu. Předmětem změnových listů č. 11-13 je
úprava sádrokartonových konstrukcí, změna terénních úprav, doplnění prvků ZTI, VZT, MaR a elektroinstalace, oplocení severozápadní části areálu. Smluvní termín
ukončení realizace akce je do 31.5.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na krytí vzniklých vícenákladů při realizaci, které budou řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Při výkopových pracích byl zjištěn nefunkční
horkovodní kanál v místě realizace stavby, který je nutné odbourat a provést jeho zásyp včetně hutnění a zhotovení konstrukce vozovky.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové
výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení finančních prostředků na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace a následné uzavření smlouvy o dílo - nabídková cena
vítězného uchazeče činí Kč 3.850,0 tis. bez DPH za zpracování PD a Kč 130,0 tis. bez DPH za výkon autorského dozoru (650 Kč / hod / max 200 hodin).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "DDM Alfa - rekonstrukce elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na rekonstrukci elektroinstalace v části objektu "zimní zahrada". V tomto prostoru byly při provádění pravidelné revize elektro zjištěny závady, na
základě kterých byl tento prostor vyřazen z provozu. Z tohoto důvodu je nutné v daném prostoru provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na
kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na technický dozor a koordinátora BOZP a měření hluku po výstavbě zrekonstruovaného vzduchotechnického zařízení. Celková cena stavebních
prací dle výběrového řízení je ve výši plánovaného rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na
kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - rekonstrukce ozvučení společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na rekonstrukci ozvučení společenského sálu z důvodu, že celková cena stavebních prací dle výběrového řízení převýšila schválený rozpočet.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na běžné výdaje položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na dofinancování kompletní opravy ústředního topení ve 4. NP. Nabídková cena činí 252 063,90 Kč vč. DPH. Práce budou provedeny dle rámcové
smlouvy na instalatérské práce.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na kapitálové výdaje položky 
"Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na základě výběrového řízení na realizaci úprav čtyř původních bytových jednotek v objektu J. Pernera 2560 pro potřeby Městské policie Pardubice -

přestupkové oddělení. Schválená částka v rozpočtu činí Kč 2 100,0 tis.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 23. "Příjem daru od Elektrárny Opatovice pro ZŠ a MŠ A. Krause" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ a MŠ A. Krause - herní prvky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Poskytnutí finančního daru na základě darovací smlouvy od společnosti Elektrárna Opatovice na pořízení a umístění herních prvků na školní zahradu ZŠ a MŠ A. Krause. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ a MŠ A. Krause - herní prvky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - GAMPA - Resilience" a zároveň navýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "COK - GAMPA - dotace MK - Resilience" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury MK-S 12391/2018 OULK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 byla statutárnímu městu
Pardubice - Centru pro otevřenou kulturu o.p.s. přidělena neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity na projekt Resilience (celoroční výstavní program), který
organizačně zajišťuje galerie GAMPA, ve výši 700.000,- Kč.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Textconnexion" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury MK 20945/2019 OULK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 byla statutárnímu městu
Pardubice - Centru pro otevřenou kulturu o.p.s. přidělena neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity na projekt Textconnexion, který organizačně zajišťuje Divadlo
29, ve výši 80.000,- Kč.
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 222.  "FV minulých let - Program podpory sportu" a zároveň navýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory sportu".
Vratka dotace poskytnuté HOCKEY CLUB Dynamo Pardubice, a.s. z Programu podpory sportu na podporu mládežnického hokeje z důvodu porušení rozpočtové kázně.
Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 12.3.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky
"MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů hospodářského pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky
"MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje
položky "MŠ Sluneční - oprava izolace teplovodního kanálu a vedení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení rozpočtu na základě výběrového řízení na dodavatele.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ Staňkova - úprava sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Z důvodu přibývajícího počtu žáků na škole je nutné z hygienických důvodů provést úpravu sociálních zařízení pro žáky. Úpravy budou spočívat v přidání umyvadel do
jednotlivých sociálních zařízení a souvisejících stavebních úprav.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "P-PINK – Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).
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Zastupitelstvo města Pardubic na jednání dne 23. 11. 2017 přijalo usnesení č Z/2123/2017) ve znění: „Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje principy spolupráce mezi
městem Pardubice, Pardubickým krajem a zapsaným ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor (dále jen P-PINK) v rozsahu, který je definován v příloze tohoto
usnesení, kterou je „Projektový záměr P-PINK“ vyjma s plánovaným umístěním aktivit do volných nebytových prostor v objektu čp. 86, třída Míru, Pardubice.“ Tento
projektový záměr byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 25. 4. 2019 usnesením Z/551/2019 ve znění: I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje projektový
záměr „Revitalizace objektu na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice“, který bude realizován Pardubickým podnikatelským inkubátorem z.ú., se sídlem Pardubice,
Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 06372562 (dále P-PINK) v rozsahu, který umožní přestavbu objektu na nové  reprezentativního sídla a to formou
technického zhodnocení majetku města Pardubice. Pro zajištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v souladu s

dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK nájemní smlouva na dobu 10 let.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň
navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace".
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa -

předfinancování dotace" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I - předfinancování
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa -

vlastní zdroje" a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I - vlastní zdroje" (správce 711
- Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na realizaci regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa. Dne 13.5.2019 RmP schválila záměr ucházet se o dotaci na projekt dle nařízení
vlády 390/2017 Sb., ze Státního fondu rozvoje bydlení. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na Kč 9 000,0 tis. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých
výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dofinancování podílu vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a
ve výši Kč 100 % neuznatelných nákladů bude hrazeno transferem z rozpočtu Městského obvodu I.

Navýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Provoz monitorovacích stanic" a zároveň navýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Provoz monitorovacích stanic - transfer na MO V" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk - transfer na MO V" (správce 1015 - Odbor životního
prostředí).
Neinvestiční dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace EČ: OŽPZ/19/22227 na provoz Stacionární automatické měřící stanice z rozpočtu KÚ Pardubického kraje. Část
finančních prostředků bude převedena do rozpočtu MO V - Dukla.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 519,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 274,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

V Základní škole Svítkov-Pardubice probíhá od 3.prosince 2018 (období cca 2 let) v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Z těchto důvodů musí být
zajištěno náhradní stravování žáků. Po předešlých jednáních bylo zajištěno vyvařování a distribuce jídel ve spolupráci se Sociálními službami města Pardubic. Provozní
režie bez surovin, které hradí žáci, je ze strany SsmP stanovena na 42,61 Kč bez DPH. V rámci X. změny rozpočtu 2018 byl základní škole poskytnutý příspěvek na provoz

ve výši 812.000 Kč coby záloha na období 12/2018-01/2019. Zůstatek z tohoto příspěvku ve výši cca 97.000 Kč byl použitý v únoru 2019. V této změně je předložen
požadavek na financování období 02/2019-06/2019 v celkové výši 1.793.600 Kč. Ostatní požadavky budou řešeny v rámci dalších změn rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 147,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "Cyklostezka Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch" (správce 1327 - Odbor dopravy).
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Finanční prostředky na úhradu spolupodílu města Pardubic na realizaci výstavby cyklistické stezky Doubravice - Hrádek. Obec Srch realizovala výstavbu cyklistické
stezky mezi obcemi Doubravice a Hrádek s podílem finančních prostředků obcí Srch, Pardubice a dotačních prostředků SFDI. Podíl města Pardubic se týká financování
uznatelných ve výši 36 % z 15 % povinného spolupodílu vlastních zdrojů k dotaci a 100 % neuznatelných nákladů na vybudování veřejného osvětlení v úseku Doubravice
- lávka. Celkové finanční náklady na realizaci výstavby cyklistické stezky činily 16 350 593,17 Kč (podíl obce Srch ve výši 3 869 651,09 Kč, podíl města Pardubic ve výši 3

180 941,67 Kč a podpora ze strany SFDI 9 300 000,- Kč).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 183,2 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 89,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových -

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 138,6 tis. na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 193,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 138,6 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 89,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 64,4 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 7,5 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 24,8 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 9,9 tis. na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz"

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 71,8 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 57,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky
"ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 455,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 178,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 111,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 133,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky od obcí (Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová) dle počtu dojíždějících
žáků do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice na základě uzavřených dohod o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi
statutárním městem Pardubice a okolními obcemi. Celkový počet dojíždějících žáků je 786. Finanční prostředky od obcí byly připsány na bankovní účty města v roce
2018 ve výši 1 007 325,- Kč a v roce 2019 ve výši 938 025,- Kč a byly převedeny do Obecné rezervy města. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky
"(K)roky bez násilí" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Dne 10.4.2019 Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality schválila finanční prostředky na pořádání 3. ročníku akce "(K)roky bez násilí", která se bude konat jako
každoročně v červnu tohoto roku.
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Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 8.000,0 tis. na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz"

(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Dofinancování příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic (SSmP) z důvodu velkého propadu státní dotace v roce 2019, který činí téměř 8 mil. Kč oproti

roku 2018.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Kanalizace v ul. Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu řízení a ve stupni k provedení stavby vč. inženýrské činnosti na základě
jednání u pana primátora. Jedná se o rekonstrukci nefunkční kanalizační stoky v ulici Na Spravedlnosti, v úseku křižovatky s ul. Rokycanova až po křižovatku s ul.
B.V.Kunětické (DN 400 potrubí PVC silnostěnné). Zde ze šachty pokračuje dále stoka v ul. Na Spravedlnosti, v úseku křižovatky s ul. B.V.Kunětické směr kř. s ul. S.K.N.
(DN 300 potrubí PVC silnostěnné).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města" na běžné
výdaje položky "Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Energetické audity a průkazy objektů města" na běžné výdaje
položky "Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 20.000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
(správce 598 - Ekonomický odbor).

Jedná se o závěrečné finanční vypořádání nevyčerpaných prostředků a jejich zapojení z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019. Celkový objem zapojených
finančních prostředků do rozpočtu na rok 2019 činí Kč 708 033,7 tis. Finanční vypořádání s městskými obvody bude řešeno v rámci VII. změny rozpočtu v červnu 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "DDM

Beta - příspěvek na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na zajištění startovného pro účast ve finále světové amatérské taneční soutěže Dance World Cup pro dvě skupiny tanečnic (celkem 35 dívek)
pohybového studia HROCH, při DDM Beta. Soutěží se v různých tanečních žánrech (moderní tanec, show dance, street dance, apod.). Finále se koná v Portugalsku na
přelomu června a července 2019 za účasti cca 12.000 tanečníků ve věku 4 - 25 let z 55 zemí světa.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V současné době se dokončuje na základní škole rekonstrukce odborných učeben. V projektu nebylo počítáno se svěráky (20 ks) do školních dílen a vybavením skladu
dílen (regály, stoly). Dále byly pořízeny do počítačové učebny odkládací skříňky. Vzhledem k tomu, že PC stoly nejsou konstruovány pro odložení školních aktovek žáků
(příliš úzké bez polic a háčků). Škola musela uhradit pořízení z vlastních zdrojů (doloženo fakturami). Jedná se tedy o náklady související s uvedenou rekonstrukcí.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 182,6 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V současné době se dokončuje na základní škole rekonstrukce odborných učeben. V projektu bylo počítáno se svěráky (31 ks) do školních dílen, ty však nebyly dodány.
A škola musela uhradit pořízení z vlastních zdrojů (doloženo fakturami). Jedná se tedy o náklady související s uvedenou rekonstrukcí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
"ZŠ - Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Základní škola Pardubice, nábřeží 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM ALFA - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky určené na dva příměstské tábory v DDM ALFA Pardubice. Příměstské tábory proběhnou ve spolupráci s mediálním partnerem z oblasti televizních
médií, který bude zajišťovat na dvou celodenních akcích aktivity pro děti a mládež formou práce s kamerou, práce s digitálními zrcadlovkami, moderace a vystupování
před veřejností. První akce proběhne 1. července 2019 v Pardubicích, druhá akce v období 20. 7. - 2. 8. 2019 v Nesměři u Velkého Meziříčí (přesný termín bude
upřesněn).
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Jedná se o přesun finančních prostředků z položky záležitosti předškolní a školní výchovy, které byly původně  schváleny hromadně, na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 236,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na poskytnutí peněžních darů oceněným žákům základních škol a studentům středních škol a pedagogům pardubických škol, které se uskuteční v
září 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
transfery položky "DDM BETA - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
transfery položky "DDM ALFA - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 Finanční prostředky na pořádání příměstských táborů v rámci Sportovního parku Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 118,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 249,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Benešovo náměstí - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 249,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 299,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky
"ZŠ - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na transfery provozních příspěvků jednotlivých základních škol na dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Jedná se o

přesun finančních prostředků z položky ZŠ - činnost školního psychologa, které byly původně  schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu. Změnou rozpočtu se
schvalují finanční prostředky na jednotlivé základní školy.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. položka 411. "Dotace MK - KF - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Ministerstvo kultury, Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů na činnost Komorní filharmonie Pardubice v roce 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - KF - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na podporu činnosti Komorní filharmonie v roce 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 411. "Dotace MK - VČD - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Ministerstvo kultury - dotační program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů na činnost Východočeského divadla Pardubice v roce 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - VČD - příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
Neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na podporu činnosti Východočeského divadla Pardubice v roce 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu" a zároveň
návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, 
Neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje - dotační program "Tvář Pardubického kraje" na přípravu a konání soutěžní přehlídky komediální tvorby Grand
Festival smíchu 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - aniLAB 2019" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - aniLAB 2019 - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity) ve výši Kč 80,0 tis.  na realizaci projektu aniLAB/laboratoř animovaného a
experimentálního filmu v roce 2019.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "COK - Electroconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity - koncertní projekty) ve výši Kč 100,0 tis.  na realizaci projektu
Electroconnexion 2019.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Jazzconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity - koncertní projekty) ve výši Kč 240,0 tis.  na realizaci projektu
Jazzconnexion 2019.  
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury - dotační program Kulturní aktivity - koncertní projekty) ve výši Kč 356,0 tis. na realizaci projektu
Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru.  
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - aniLAB 2019" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - aniLAB 2019 - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Neinvestiční dotace z

rozpočtových prostředků Pardubického kraje (dotační program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019) ve výši Kč 10,0 tis.  na realizaci
projektu aniLAB 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - Textconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Textconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (dotační program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019) ve výši Kč
10,0 tis.  na realizaci projektu Textconnexion 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Electroconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (dotační program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019) ve výši Kč
15,0 tis.  na realizaci projektu Electroconnexion 2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "COK - Jazzconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 683,0 tis. položka 411. "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Volby do Evropského parlamentu - dotace MF" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-7779/2019/1201-10 byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci)- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 194,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 145,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 148,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 171,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 192,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 209,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 134,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 84,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 285,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 105,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 47,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 81,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Duha (Popkovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (46 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího
roku a stanovení záloh na rok 2019. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. Z výčtu organizací jsou vyčleněny tři školy. Mateřská škola Hostovice,
Základní a mateřská škola Pardubice-Pardubičky a Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause, u kterých ještě nebylo provedeno vyúčtování spotřeby za
uplynulý rok. Po obdržení podkladů bude v nejbližší změně rozpočtu města předložen požadavek na dorovnání příspěvku. Žádáme o přesun finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu ve výši 11.371 tis. Kč z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) na běžné transfery položek jednotlivých škol (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky
ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancovištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v souladu s dotačními pravidly a v

souladu se zásadami pro pronájem nebytových 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 353,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 878,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 613,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné
transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 687,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 835,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 633,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 418,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

 

 



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 534,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 736,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 271,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 272,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 447,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 296,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (46 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího
roku a stanovení záloh na rok 2019. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. Z výčtu organizací jsou vyčleněny tři školy. Mateřská škola Hostovice,
Základní a mateřská škola Pardubice-Pardubičky a Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause, u kterých ještě nebylo provedeno vyúčtování spotřeby za
uplynulý rok. Po obdržení podkladů bude v nejbližší změně rozpočtu města předložen požadavek na dorovnání příspěvku. Žádáme o přesun finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu ve výši 11.371 tis. Kč z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) na běžné transfery položek jednotlivých škol (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky
ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancov tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu zaměstnanců, ochrana
majetku je konzultována s pojišťovno

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. v rámci položky "MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce" (správce
711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky na technické zhodnocení a nákup DHDM v pořizovací ceně do Kč 40,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ Gorkého - úpravy pro AGYS" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o úpravy prostor, které jsou v nájmu AGYS (Anglické gymnázium). Budou provedeny úpravy nově vznikajících prostor pro potřeby výuky v následujících
školních letech. Bude zde provedena výměna podlahových krytin, vybourání příčky a úprava elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů v chlapeckém sociálním
zařízení. Dále bude provedena úprava prostor využívaných jako sklad a zázemí pro uklízečky. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice
školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu. Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - výměna brány u vjezdu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o výměnu brány pro zásobování, která je ve špatném technickém stavu za bránu na elektrický pohon.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Jedná se o odstranění stávajících zpevněných ploch v areálu MŠ, které nejsou využity a o zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola a před vchodem do školy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 95,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení přístřešku na kola" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V areálu se nenachází žádný přístřešek na kola pro děti ani pro personál, požadavek na zřízení pochází jak ze strany MŠ, tak od rodičů dětí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ E. Košťála - stavební úpravy v hospodářském pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o dodávku a montáž umyvadla vč. úpravy rozvodů vody a úprav vedení elektro, opravy obkladů v bramborárně a zrušení otevřeného odtokového kanálu v

prádelně včetně výměny izolace a dlažby v prádelně na základě požadavků KHS.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ Grusova - oprava kanalizace a úprava šaten" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o havarijní stav kanalizace v patrové budově MŠ. Je nutné vyměnit kanalizační stoupačky, které procházejí zázemím personálu. Dále je nutné vyměnit sociální
zařízení a následně stavebně upravit šatny dle požadavků a potřeb MŠ. Proběhne zde rekonstrukce veškerých rozvodů, budou osazeny nové zařizovací předměty,
provedena výměna povrchu podlahy a výměna obkladů. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly
původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu. Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce šaten pro personál " (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o stavební úpravy spočívající ve zrušení sprchového koutu, výměně veškerých rozvodů, které jsou na hranici životnosti. Proběhne zde také výměna
zařizovacích předmětů, obkladů stěn a podlah.
Jedná se o rekonstrukci letního sociálního zařízení se vstupem ze zahrady pro děti pobývající na zahradě MŠ. Stávající soc. zařízení nelze používat. Jedná se o

rekonstrukci veškerých rozvodů, budou osazeny nové zařizovací předměty, vyměněna dlažba a obklady.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ L. Matury - zřízení letního sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ Raisova - rekonstrukce podkladu pro mlhoviště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Vzhledem k tomu, že stávající povrch mlhoviště z hlediska bezpečnosti dětí nelze používat, bude demontován a bude zrekonstruován podklad pro bezpečný povrch z

gumového granulátu. Bezpečný povrch bude hradit MŠ za svých prostředků.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje
položky "MŠ Raisova - výměna bezpečnostních folií na oknech" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Vzhledem k tomu, že pavilon přístavby se nachází v těsném sousedství veřejného hřiště SK Jesničánky a je zde nebezpečí pádu balonu na okno, jsou tato okna ošetřena
bezpečnostní folií. Stávající folie vlivem klimatických podmínek degradovala a je neprůhledná, a proto je nutná jeho výměna.
Jedná se o přesuny finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "Park Na Špici - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zřízení nadlimitního věcného břemene na pozemcích Povodí Labe pro objekt ve vlastnictví statutárního města "okružní cesta" vybudovaného v

rámci rekonstrukce parku v roce 2014 (jedná se o prodlení ze strany Povodí Labe). Cena dle znaleckého posudku 246 tis. bez DPH.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na běžné výdaje
položky "ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, ze kterého vzešla nejnižší nabídková cena zakázky o Kč 300 tis. vyšší. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, ze kterého vzešla nejnižší nabídková cena zakázky o Kč 100,0 tis vyšší.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 634,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní
vypořádání" na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - vedle zahrádkářské kolonie MO V" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky potřebné na odkoupení pozemku označeného jako pozemková parcela č.3753 o výměře 4229 m2 v k.ú. Pardubice. Jedná se o pozemek, který se
nachází v lokalitě ÚMO V, vedle zahrádkářské kolonie. Pozemek byl městu nabídnut vlastníkem k odkoupení za 150,- Kč/m2. Přesun finančních prostředků z důvodu, že
čerpání v plné výši z položky „Výkupy pozemků – majetkoprávní vypořádání“ nebude v tomto roce plně využito. Počet uzavřených smluv, na které se používají
prostředky z uvedené položky, závisí od počtu podaných žádostí od fyzických případně právnických osob o výkup pozemků pod komunikacemi města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového domu pro ženy" na běžné výdaje položky
"Azylový dům pro ženy - výměna otopných těles 4.NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na realizaci výměny otopných těles ve 4. NP. Stávající otopná tělesa jsou ve špatném stavu, nelze regulovat jejich výkon a vyžadují
časté servisní zásahy a opravy. Finanční prostředky přesunuty z položky údržba azylového domu pro ženy na konkrétní akci.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "NP
- J. Zajíce 983 - rekonstrukce rampy pro pěší - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení
byl stažen.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy -

PD " na kapitálové výdaje položky "NP J. Zajíce 983 - rekonstrukce rampy pro pěší - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

PD bude řešit komplexní rekonstrukci celé rampy.  V současné době je rampa v havarijním stavu. Na základě odborného statického posudku bylo provedeno prozatímní
statické zajištění podepřením jednotlivých ramen této rampy, aby byl pohyb po rampě a pod ní možný, a bezpečný. Toto řešení je dočasné a je nutné provedení
kompletní sanace celé rampy, které obnáší: odstranění stávající rampy včetně likvidace materiálu, sanaci stávajících pilířů a hlavic, zhotovení nových ramen rampy
včetně zábradlí a nášlapné vrstvy. Bez této rekonstrukce není možné do budoucna tuto rampu používat a bude nutné její odstranění.

Původním záměrem vyřešení problému bezbariérového vstupu do objektu J. Zajíce 983 bylo vybudování výtahu a odstranění rampy. Po zpracování studie
proveditelnosti zrušení rampy a zřízení výtahu a prohlídce statikem byl tento záměr přehodnocen, jako výhodnější se ukázala varianta stávající rampu rekonstruovat.
Finanční prostředky, které byly na akci „vybudování výtahu a odstranění rampy – PD“ vyčleněny, lze tedy použít na akci „rekonstrukce rampy pro pěší – PD“. Zbývající
část potřebných finančních prostředků je řešena přesunem z položky „Projektové dokumentace“ vytvořené pro tyto účely.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" na běžné výdaje
položky "CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zřízení podlimitního věcného břemene na pozemcích společnosti MARO pro objekt ve vlastnictví statutárního města "veřejné osvětlení"
vybudovaného v rámci výstavby II. etapy cyklistické stezky v roce 2018. Přesun finanční rezervy v rámci položky na dopracování projektové dokumentace cyklistické
stezky na zřízení věcného břemene.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 1015 -

Odbor životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Převod položky ze správce OŽP na správce OMI na zajištění zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace na III. etapu vybudování nových kontejnerových
stanovišť pro podzemní a volně stojící kontejnery pro tříděný a směsný odpad. V zájmových územích jednotlivých stanovišť dojde k vybudování nových zpevněných
ploch z betonové dlažby olemované oplocením, bez zastřešení. Součástí stavebních úprav budou související terénní a sadové úpravy, případné přeložky inženýrských
sítí a bourací práce. Rekonstrukce a výstavba stanovišť kontejnerů je jedním z úkolů Strategického plánu města. Realizace I. a II. etapy byla dokončena v roce 2018.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na kapitálové výdaje položky "BD Nerudova 1651 - výměna rozvodů elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na řešení havarijního stavu - výměna elektroinstalace společných prostor domu od hlavní domovní pojistkové skříně po bytové rozvaděče a dodání
nouzového osvětlení. Finanční prostředky použity z ukončené akce BD Bělehradská 379 - na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení, kde byl vybrán
dodavatel za nižší cenu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády" na kapitálové výdaje
položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 717,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 253,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Brožíkova 430 - sanace havarijního stavu střešního
pláště" na kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Výplně okenních otvorů jsou součástí předsazeného lehkého obvodového pláště, který je tvořen kovovými rámy se zasklením okapním sklem, v případě oken sklem
čirým. Do tohoto pláště zatéká. Je nutné tento plášť vyměnit za standartní okna, aby bylo možné řádně užívat vnitřní prostory. Předpokládaný náklad dle PD je 1 250

000,- Kč vč. DPH. Část finančních prostředků použita z ukončené akce BD Bělehradská 379 - na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení, kde byl
vybrán dodavatel za nižší cenu. Část finančních prostředků přesunuta z položky opravy a udržování bytových domů na konkrétní akci.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "KD Hronovická - zřízení kuchyňky v 1.NP" na kapitálové
výdaje položky "KD Hronovická - Rekonstrukce části zázemí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o změnu názvu položky vyplývající z rozšíření původního záměru.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 103,6 tis. položka 12. "Transfer na MO V - pojistná událost" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
Finanční prostředky na převod pojistného plnění ve výši 103 619,- Kč - pojistná náhrada za škodní událost - náraz vozidla, která byla připsána na účet města dne
25.1.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na kapitálové transfery
položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Investiční dotace žadateli Křižovatka handicap centrum o.p.s., IČ 22690069, se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice na podporu projektu "Rekonstrukce prostor

pro vznik polyfunkčního komunitního centra".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné výdaje položky "Opravy majetku ve správě OŽP" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Finanční prostředky na opravu poškozeného stanoviště kontejnerů v ul. V Zahrádkách.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,2 tis. položka 23. "Provoz MP vč. DDH - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
Finanční prostředky ve výši 3 206,- Kč za uhrazené soukromé telefony od zaměstnanců městské policie za měsíc prosinec 2018. 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 69,0 tis. položka 22. "Veřejnoprávní smlouvy - FV minulých let" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 531,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky získané činností městské policie na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které budou navýšeny prostředky na mzdové náklady
zaměstnanců městské policie vč. OON (+DDH).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 87 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové
výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Finanční prostředky na pořízení nové tiskárny pro městskou policii, která byla zakoupena v rámci jednotné zakázky zadané OIT.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 sanace a zateplení střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Hydroizolačního souvrství je poškozené. Klempířské prvky na atice a ventilátorových komorách jsou již dožilé. Samočinné odvětrávací hlavice byly v minulosti
poškozeny silným krupobitím. Napojení hydroizolace na odvětrávací komínky střešního pláště je zdrojem lokálních poruch, kterými vniká dešťová voda do skladby
střešního pláště. Komínky odvětrávacího potrubí splaškové kanalizace jsou dožité a poškozeny. V jejich napojení a v prostupech konstrukcemi dochází k pronikání
dešťových vod do střešní konstrukce. Výplně otvorů strojoven výtahu jsou již na pokraji své životnosti.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Dne 20.12.2018 byla provedena hlavní mostní prohlídka mostu M401 se závěrem: most byl doporučen uzavřít pro motorovou dopravu. Mostní podpěry, křídla a čelní
zdi jsou degradovaná a je zde obnažená výztuž, která koroduje. Hydroizolace mostu není úplně funkční. Vozovka se v místech mostních závěrů rozpadá. Mostní zábradlí
je lokálně porušené. Odbor dopravy v současné době nechal zpracovat znalecký posudek, jestli je možno tento most rekonstruovat ve stávajícím stavu a jestli ano, tak v
jakém finančním limitu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I./2" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na opravu zálivu MHD ve výši Kč 400,0 tis. a nasvícení přechodu pro chodce ve výši Kč 330,0 tis. na silnici I./2 na zrealizování těchto staveb z

důvodu toho, že ŘSD, které je vlastníkem silnice I./2, bude v období 07-09/2019 provádět obnovu živičného krytu této silnice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o předpokládané náklady na uzavření smluv - autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora BOZP a případných poplatků na revize, posudky, apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Na realizaci této investiční akce je dle sdělení ORS možné čerpat dotaci ve výši cca Kč 36 000,0 tis. 

Realizace této akce bude, v případě schválení předkládaných usnesení, kryta finančními prostředky v celkové výši Kč 65 000,0 tis. v rozpočtech na rok 2019 a 2020.

Ruší usnesení č. Z/437/2019.  "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje Rozpočtové opatření č. 136. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
38 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v
rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "EBA - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "EBA - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "EBA - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu a příplatku mimo základní kapitál na základě dohody o financování společnosti EBA a.s. mezi statutárním městem
Pardubice a KÚ Pardubického kraje v poměru akcionářských podílů. Statutární město Pardubice finanční prostředky ve výši Kč 23 100,0 tis. na zvýšení základního
kapitálu a ve výši Kč 6 200,0 tis. na příplatek mimo základní kapitál a KÚ Pardubického kraje ve výši Kč 11 900,0 tis. na zvýšení základního kapitálu. Statutární město
Pardubice společně s KÚ Pardubického kraje komunikuje rozsah potřebných finančních prostředků pro posílení zdrojů investičního rozvoje a posílení likvidity
společnosti EBA, a.s. S ohledem na charakter investic lze očekávat, že takto vynaložené finanční prostředky přispějí k eliminaci ztrátového hospodaření a přispějí k
trvalému posílení provozních finančních toků.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27 960,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV
průmyslové zóny" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 -

Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 040,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky ""Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Na realizaci investiční akce "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny" byla podána žádost o dotaci na MPO ČR, která byla doručena
dne 30.4.2019. Předpokládaná výše dotace je stanovena dle předběžného rozpočtu ve výši Kč 31 253,0 tis. Dle aktuálního rozpočtu akce (před zahájením VŘ) je
předpokládaná cena Kč 37 280,0 tis. z toho dotační nárok ve výši 75 % činí Kč 27 960,0 tis. Z důvodu rozpočtové opatrnosti je do příjmové části rozpočtu navrženo
zařadit předpokládaný dotační příjem ve výši Kč 27 960,0 tis. Akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Smart akcelerátor" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart akcelerátor - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky
"Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků z položky Obecná rezerva na krytí předpokládané dotace, která nebude poskytnuta a přesun položky Smart akcelerátor pod položku
Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor - finanční prostředky na předprojektovou přípravu projektů - zpracování výukových programů s využitím v Centrálních
polytechnických dílnách a pardubických základních školách. Přestože žádost o dotaci byla v září 2017 schválena poskytovatelem dotace a v průběhu realizace projektu
byly průběžně předkládány monitorovací zprávy o realizaci projektu v souladu s předloženou žádostí o dotaci, při závěrečném vyúčtování poskytovatel dotace oznámil,
že na tuto aktivitu nelze dotaci čerpat. Město Pardubice zpracované výukové programy nezbytně potřebuje pro realizaci projektu Centrálních polytechnických dílen,
proto se nejedná o zmařenou investici.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 699,0 tis. položka 311. "Příjmy z prodeje pozemků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - p.p.č. 808/6 Staré Čívice" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Nadace pro rozvoj města Pardubic požaduje prodej pozemků z vlastnictví města Pardubic označených jako p.p.č. 361/1 a č. 3361/15 v k.ú. Pardubice (pozemky u
zdymadla). Na těchto pozemcích Nadace realizuje svoji investiční akci "Úprava nábřeží u zdymadla" na základě souhlasu města, dle smlouvy o podmínkách provedení
stavby uzavřené dne 28.6.2018. Cena pozemků dle znaleckého posudku činí Kč 3 057,0 tis. + DPH.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 105,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - p.p.č. 808/6 Staré Čívice" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Město Pardubice požaduje odkup pozemku označeného jako p.p.č. 808/6 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, který je nutný pro rozšíření
kapacity MŠ ve Starých Čívicích. Cena pozemku činí Kč 4 797,0 tis. + DPH. Nadace pro rozvoj města Pardubic podmiňuje nákup pozemků u zdymadla prodejem pozemku
ve Starých Čívicích v rámci vzájemné směny, která bude realizována formou dvou úplatných převodů. Rozdíl cen pozemků činí Kč 2 105,4 tis. včetně DPH.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 592,2 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Městský kamerový systém - oprava" (správce 214 - Městská policie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky" Městský kamerový systém - provoz" na běžné výdaje položky
"Městský kamerový systém - oprava" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky přijaté od pojišťovny, jako pojistná náhrada za pojistnou událost týkající se městského kamerového systému - pojistná náhrada a spoluúčast na
pojistné události. Opravu realizovala firma Telmo a.s.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 7 706,3 tis. na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků na základě závěrečného vypořádání hospodaření města za rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši 7 706
309,39 Kč na položku Obecná rezerva rozpočtu. Celkové zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na jednotlivé položky
představuje částku ve výši 708 033 692,78 Kč.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Zamykací systém budov MmP" na běžné výdaje položky
"Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na posílení položky Provoz MmP z důvodu:
- prodloužení nájemní smlouvy na budovu nám. Republiky 1 do 31.12.2019 (navýšení plateb za nájemné o Kč 400,0 tis.)
- úhrada za odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši Kč 973,0 tis. (při tvorbě rozpočtu není možno přesně stanovit, kolik bude tato platba
činit a dlouhodobě dochází k nárůstu částky: 2016 - Kč 482,0 tis., 2017 - Kč 421,0 tis., 2018 - Kč 761,0 tis., 2019 - Kč 793,0 tis.). 
Na posílení provozu budou využity uspořené finanční prostředky z položky "Zamykací systém budov". Dosavadní dodavatel zamykacího systému nabídl cenově výhodný
upgrade stávajícího systému, takže dojde v této položce k významné úspoře finančních prostředků.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na cizích budovách" na běžné výdaje
položky "Provozní náklady budovy nám. Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 81,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na běžné výdaje položky "Provozní náklady
budovy nám. Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Jedná se o náklady na služby a energie v nebytových prostorech, které město užívá v budově nám. Republiky 12. Dle nového výpočtového listu platného od 1.4.2019
došlo k navýšení pravidelných plateb. Tyto platby zahrnují nárůst cen energií, podíl na investicích KÚ do budovy a zkvalitnění služeb (recepční služba). Konkrétně se
jedná o navýšení o 37,8 tis. měsíčně, což je za období 4-12/2019 celkem Kč 340,0 tis. Při tvorbě rozpočtu se nepočítalo s navýšením v takové hodnotě.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na běžné výdaje položky "Budova PN 1 -

oprava havarijního stavu střechy" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
V rozpočtu se počítalo s celkovou částkou na provedení opravy nadstřešní budovy radnice ve výši Kč 6 600,0 tis. Kč. Zakázka byla vysoutěžena v celkové výši Kč 6 511,8
tis. K realizaci zakázky bylo třeba objednat technický dozor za Kč 114,1 tis.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO I - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO II - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO III - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO IV - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 43,5 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro městské obvody schválené v RmP dne 8.4.2019, č. usnesení 964/2019, byla uhrazena za
městské obvody částka 421.080,- Kč vč. DPH. Žádost KT o snížení transferů městským obvodům dle níže uvedeného rozpisu a současně o vrácení peněz do rozpočtu KT,
položka "Provoz MmP". 
MO I 72 600,00 
MO II 72 600,00 
MO III 58 080,00 
MO IV 58 080,00 
MO VI 58 080,00 
MO VII 58 080,00 
MO VIII 43 560,00
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Finanční prostředky na realizaci 2. ročníku projektu Zimní ledový park - projekční práce, pro účely provozu bude využito stávající zázemí tribuny D, nově upravena
přístupová komunikace pro bruslící a provoz rolby, pro provoz rolby bude využito stávající zateplené stání s ohřevem TUV v tribuně B, vzhledem ke stavu prostoru u
paddocku je nutné vyrovnání terénu, příprava podkladní vrstvy pod ledovou plochu, příprava osvětlení ledové plochy,  a vytvoření zpevněné panelové plochy pro

umístění chladícího agregátu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "Dostihový spolek a.s. - Zimní ledový park - investiční dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na
pořízení vlastní rolby, s tím, že rolba užívaná v minulé sezóně, která byla zapůjčena od RFP, bude užívána v případě potřeby jako náhradní. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky na realizaci 2. ročníku projektu Zimní ledový park - projekční práce, pro účely provozu bude využito stávající zázemí tribuny D, nově upravena
přístupová komunikace pro bruslící a provoz rolby, pro provoz rolby bude využito stávající zateplené stání s ohřevem TUV v tribuně B, vzhledem ke stavu prostoru u
paddocku je nutné vyrovnání terénu, příprava podkladní vrstvy pod ledovou plochu, příprava osvětlení ledové plochy,  a vytvoření zpevněné panelové plochy pro

umístění chladícího agregátu.
Změna umístění a povinnost každoroční montáže ledové plochy vyvolá potřebu každoročně se opakujících prací - montáž, zprovoznění a demontáž: rozvodů chlazení,
strojovny chlazení, mantinelů včetně hráčských a trestných lavic, osvětlení, výroba ledu, apod.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 760,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky
"Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" na běžné
výdaje položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní
ochrany dětí. Na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/40191-224/1 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 18.4.2019 byla statutárnímu městu Pardubice
poskytnuta dotace ve výši Kč 1 148,0 tis. což je o Kč 1 065,2 méně než v roce 2018. Část předpokládaných mzdových nákladů sociálních pracovníků v roce 2019 ve výši

Kč 2 360,0 tis. nebude pokryta dotačními prostředky. Mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění budou prozatím hrazeny z rozpočtu MmP. S Ministerstvem
práce a sociálních věcí probíhá aktivní komunikace a statutární město Pardubice žádá o navýšení této dotace.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 428,0 tis. z běžných výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - ostatní osobní výdaje" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 196,0 tis. z běžných výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 680,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP z důvodu navýšení tabulkových míst s účinností od 1.6.2019 na
základě usnesení RmP č. R/1232/2019 ze dne 13.5.2019.
2  pracovní místa - Odbor rozvoje a strategie
1 pracovní místo - Odbor školství, kultury a sportu
1 pracovní místo - Odbor hlavního architekta
1 pracovní místo - Stavební úřad
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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Finanční prostředky na základě Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu ze dne 29.12.2017 na doplatek vyrovnávací platby za rok 2018 ve výši Kč
986,0 tis. Jedná se o rozdíl mezi náklady, které společnosti vznikly v souvislosti s poskytováním veřejné služby a prokazatelnými výnosy. Rok 2018 byl zkušebním rokem
bez přesných finančních dispozic. Ze skutečného stavu účetnictví vyplývá, že plánované finanční zdroje požadované v rozpočtu města byly podhodnoceny a nestačily na
pokrytí všech režijních nákladů.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 39,8 tis. položka 411 "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Na základě oznámení o změně výše příspěvku na výkon státní správy v roce 2019 v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 39139/2019 OF

ze dne 21. 5. 2019 dojde od 1. 6. 2019 k úpravě výše příspěvku na výkon státní správy statutárnímu městu Pardubice z důvodu výkonu některých činností prováděných
v rámci přenesené působnosti za obec Staré Hradiště. Celková částka výše příspěvku na výkon státní správy bude činit 81 321 804,- Kč.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. v rámci položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" z kapitálových výdajů
na běžné výdaje položky (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na restaurátorské práce na dřevěném obložení stěn historického sálu, které spadají do běžných výdajů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové
výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, nabídková cena ve výši Kč 600,0 tis. V rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč
550,0 tis. Jedná se o přesun fin. prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny hromadně na jedné položce v rozpočtu.
Změnou rozpočtu se schvalují investiční akce na jednotlivá školská zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 113,2 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky
"Ratolest - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Finanční prostředky na zakoupení plynového sporáku v předpokládané hodnotě Kč 113,2 tis. V současné době organizace používá plynový sporák z roku 1980, který je
již 39 let v permanentním provozu, čemuž odpovídá i jeho technický stav. Sporák má již značně opotřebované všechny pohyblivé části, plynové součástky jsou
poškozeny, vnitřní plechy jsou zrezlé. Stroj je nebezpečný pro obsluhu a vlastní provoz. Technik, který posuzoval jeho technický stav, jej doporučil trvale vyřadit z
provozu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 342,0 tis. z běžných transferů položky "Dotace občanům na nákup Seniorpasu" (správce 598 -

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. (+70)" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na kompenzaci ztráty na tržbách DPmP, a.s. za jízdné cestujících nad 70 let věku. Od 1. září 2019 se počítá se změnou financování, kdy bude
umožněno jízdné zdarma pro všechny občany (nejen města Pardubic) nad 70 let věku.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V průběhu zpracování projektové dokumentace na realizaci psího útulku došlo ze strany vedení města k požadavku na změnu umístění zájmového prostoru určeného
pro novostavbu psího útulku. V důsledku této změny je nutné vybrat nového zhotovitele projektové dokumentace. V rámci ukončení smluvního vztahu s původním
zhotovitelem dojde k finančnímu vypořádání za vypracovanou část díla v předpokládané výši Kč 155,0 tis. Předmětem zpracování projektové dokumentace je
novostavba útulku pro odchycená zvířata na území města Pardubic. Projektová dokumentace bude řešit novostavbu útulku včetně areálových zpevněných a
nezpevněných ploch, napojení na inženýrské sítě, přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektro. Nedílnou součástí budu řešení oplocení, sadových úprav,
veřejného osvětlení, příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Areál Červeňák" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na sanační práce v areálu Červeňák (oplocení, zabezpečení, sanační práce apod.), který byl převeden do majetku města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 844,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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V ZŠ Svítkov probíhá od 3.12.2018 v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Z těchto důvodu mísí být zajištěno náhradní stravování žáků. Po předešlých
jednáních bylo zajištěno vyvařování a distribuce jídel ve spolupráci se SSmP. Provozní režie bez surovin, které hradí žáci, je ze strany SSmP stanovena na 42,61 Kč bez
DPH. Prozatím byl škole ze strany zřizovatele poskytnut příspěvek ve výši Kč 2 605,6 tis. na období 12/2018-06/2019, přičemž ZŠ do konce dubna 2019 vyčerpala částku
ve výši Kč 1 761,1 tis. Předkládáme požadavek na dofinancování nákladů za měsíc 09-10/2019 ve výši Kč 844,0 tis. Ostatní požadavky budou řešeny v rámci dalších
změn rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 907,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Od 15.6.2019 je avizována v Základní škole Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše rozsáhlá a kompletní rekonstrukce kuchyně (vč. školní jídelny), která bude probíhat až do
30.11.2019! Jedná se o celé 3 měsíce provozu.  V souvislosti s touto akcí je nutné zajistit stravování především žáků a následně i zaměstnanců školy dovozem stravy. S
tím souvisí veřejná zakázka na stravování. Celkem se jedná po uvedenou dobu o výdej cca 42.000 jídel. Je nutné počítat i s režijními náklady dodavatele, které bude
hradit škola (úhradu potravin budou hradit rodiče). Pokud vycházíme z nákladů na stravování pro ZŠ Dubina v době rekonstrukce v roce 2017, potom režijní náklady by

byly cca 50,00 Kč bez DPH na jeden oběd. Celkové náklady na uvaření a distribuci stravy vyjdou na cca 2.490 tis. Kč po dobu rekonstrukce. V tomto požadavku žádáme o

zálohu na cca 1 měsíc. Tedy 700 tis. Kč.  Pro dovážení jídla a splnění hygienických požadavků, je nutné dokoupit gastronádoby a termoporty (cca 18 tis. Kč i když část
půjčí ZŠ Dubina) a další zaříze tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu zaměstnanců, ochrana majetku je
konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která posuzovala bezpečnostní rizika našeho
úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí dat v potřebném
formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 149,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

ZŠ Pardubičky je stravována z MŠ Čtyřlístek (nár. Hrdinů) v jejímž objektu má svoji výdejnu stravy. V době od 24.4. do 31.5. MŠ nebyla schopna pro ZŠ zajistit dodání
stravy z důvodu dlouhodobé nemoci personálu. Stravování po tuto dobu zajišťovala ZŠ Pardubice - Dubina, E. Košťála. Náklady na provozní režii (platy kuchařek ve výši

Kč 105,0 tis. a energie ve výši Kč 25,0 tis.) a distribuci stravy (ve výši Kč 19,0 tis.) činí celkem Kč 149,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Terminál B - bezpečnostní audit" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V současné době je dopracována na akci Terminál B dokumentace k územnímu řízení a finalizují se stanoviska DOSS. Jedním ze stanovisek je i závazné stanovisko
odboru dopravy MmP, s podmínkou vypracování bezpečnostního auditu a zapracování jeho případných doporučení do projektu pro další stupeň, tj. do DSP

(dokumentace pro stavební povolení). Na základě tohoto požadavku byla ORS provedena poptávka a dne 3.6.2019 doručena cenová a technická nabídka na zpracování
bezpečnostního auditu ve výši 288.585,- Kč vč. DPH. Dílo dle nabídky bude zpracováno do 4 měsíců od objednání. V případě objednání na konci měsíce června 2019 je
tak termín zhotovení auditu na konci října 2019, jeho výsledky pak musí být zapracovány do DSP tak, aby odevzdání DSP zároveň korespondovalo s uzavřenou SoD na
projektovou a inženýrskou činnost se společností OPTIMA Vysoké Mýto. Zpracování tohoto bezpečnostního auditu je tedy závaznou podmínkou dotčeného orgánu –
OD MmP pro další stupeň projektové dokumentace na uvedenou akci města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost " (správce 1327 - Odbor dopravy).

Žádost o na navýšení kompenzace pro účely krytí finančních ztrát plynoucí z provozování městské hromadné dopravy za rok 2019. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
(dále jen žadatel) předkládá tuto žádost na základě čl. IV odst. 1 písm. b), f), g) a h) přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb., mezi žadatelem a statutárním městem Pardubice dne 29. 12. 2015 (dále jen Smlouva).
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Žadatel je na základě výše uvedeného ustanovení Smlouvy oprávněn podat žádost o navýšení kompenzace:

1. Pokud se cena motorové nafty nebo směsné motorové nafty nakupované žadatelem pro provoz naftových autobusů změní v ročním průměru o více než 6 % oproti

úrovni zohledněné při vypracování výchozího finančního modelu (se zohledněním indexace). Při splnění této podmínky bude dle Smlouvy kompenzace změněna o

polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny nafty nebo směsné motorové nafty na náklady dopravce.

2. Pokud se cena elektřiny nakupované dopravcem pro provoz v elektrické trakci (zahrnující všechny složky elektřiny včetně ceny za distribuci, podporu elektřiny z

obnovitelných zdrojů apod.) změní v posuzovaném roce v ročním průměru o více než 10 % oproti úrovni zohledněné při vypracování výchozího finančního modelu (se
zohledněním indexace), bude kompenzace změněna o polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu ceny elektřiny na náklady dopravce.

3. Pokud se cena zemního plynu nakupovaného dopravcem pro provoz plynových autobusů (včetně veškerých poplatků za distribuci, za rezervaci apod.) změní v ročním
průměru o více než 15 % oproti úrovni zohledněné při vypracování výchozího finančního modelu (se zohledněním indexace), bude kompenzace změněna o polovinu
částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny plynu na náklady dopravce.
4. Pokud se cena zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidel dopravce změní v ročním průměru o více než 10 % oproti úrovni zohledněné při vypracování
výchozího finančního modelu (se zohledněním indexace), bude kompenzace změněna o polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny zákonného
pojištění na náklady dopravce. S ohledem na skutečnost, že ceny ve shora uvedených komoditách dosáhly v roce 2019 významného nárůstu, žádá tímto žadatel o
navýšení kompenzace pro rok 2019 o 4.000.000,- Kč. Tato částka bude dále započtena vůči nároku vyplývajícího z čl. VI. odst. 4) Smlouvy o veřejných službách v

přepravě cestujících. Případný finanční nárok v rámci celkové úhrady kompenzace za rok 2019 dle podmínek smlouvy bude žadatelem uplatněn v poslední změně
rozpočtu pro rok 2019.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Návrh usnesení
byl stažen.

Již v roce 2014 byla zpracována PD na tzv. mokrý poldr na Spojilském odpadu. Zejména kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům k pozemků nebyla akce dotažena k
územnímu řízení. Vzhledem k možnému využití vytěženého materiálu na dopravní stavby v okolí města (zejména SV obchvat) a tím i zlevnění stavby je účelné dokončit
územní řízení a vydat stavební povolení. Proto je požadována částka Kč 200,0 tis.  na aktualizaci projektu k ÚR. Akce byla prezentována na pracovním semináři
zastupitelů na Kraskově, projednán v komisi pro strategii a smart city a v komisi pro životní prostředí. Investiční záměr bude předložen ke schválení na ZmP dne 20. 6.
2019 v rámci samostatné zprávy.
"Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné výdaje položky "Strategie školství" (správce 1731 - Odbor školství, kultury a sportu).

Položka záležitosti předškolní a školní výchovy je vytvořená pro mimořádné a nestandardní případy v rámci metodiky řízení a správy škol a školských organizací, což
vytvoření koncepce rozvoje školství splňuje. Jedná se o převod finančních prostředků z vlastní kapitoly na první etapu tvorby strategického dokumentu "Koncepce
rozvoje školství města Pardubic", jehož zpracování máme uloženo nejen Strategickým plánem města, ale zejména jeho vznik je nutností pro další rozvoj školství na
území města (další čerpání mj. i evropských financí). 1. Analytická část – bude zpracována metodikou využití nestrukturovaných dat při strategickém řízení a jejich
následnou implementací. Data budou získávána robotickým vytěžování dat z internetu a hromadným zpracováním dat veřejné správy (ta slouží mj. pro výpočet Indexu
kvality života projektu Obce v datech. Tato část bude obsahovat zejména analýzu, posouzení a syntézu všech relevantních poznatků a informací, které mají vztah k
oblasti školství. Analytická fáze bude provedena kombi tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytn

Analytická fáze bude zahrnovat minimálně:
• Faktory na vstupu, které mají dopad do oblasti vzdělávání (bydlení, demografie, trh práce, megatrendy, industry 4.0, vnější prostředí a další),
• faktory v systému vzdělávání MMP (mateřské školy, základní školy, technické vybavení, nemovitosti, a další),
• analýza stávajících nástrojů a intervencí v systému vzdělávání MmP
• analýza kombinující dosavadní poznání, vstupní strukturovaná i nestrukturovaná data a aktuální přístup zřizovatele k řešené oblasti.
• V rámci workshopů se bude postupovat dle metody strukturovaného postupu týmového zodpovídání báze otázek připravených na základě vstupních dat. Výhodou
této metody je propojení klíčových aktérů a detailní analýza stavu řízení a fungování oblasti.
Prakticky bude obsahovat:
1. situační analýzu pardubických škol, školských zařízení a souvisejících zdravotnických zařízení,
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2. popis stavu budov, včetně stravovacích zařízení a sportovišť,
3. vztah zřizovatele a škol po stránce možností legislativy a jejich řízení
4. stav kapacit zřizovaných škol a školských zařízení,
5. demografie města a školské kapacity.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Dostihový spolek - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. položka 23. "Předpokládaný příjem Pk - Dostihový spolek - reklamní služby" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dostihový spolek - reklamní služby - Pk" (správce 414 - Kancelář primátora).
Na základě jednání statutárního města Pardubic s KÚ Pardubického kraje v otázce titulárního partnera Dostihového spolku a.s. Pardubice je uvažováno se změnou
názvu "Dostihové závodiště" na "Pardubické závodiště" a zároveň rozšíření financování. Jedná se o rozšíření reklamního plnění ze strany města Pardubic i KÚ
Pardubického kraje. Bylo projednáno na poradě vedení města, která s návrhem souhlasila. Dle vyjádření právního odboru MmP se nejedná o nepovolenou veřejnou
podporu.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 810,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Upřesnění rozpočtového opatření č. 201 schváleného na jednání ZmP dne 30.5.2019, kde byla předmětem usnesení finanční částka ve výši Kč 2 904,3 tis. Skutečná výše
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Benešovo náměstí je ve výši 2 094 246,-
Kč tzn. rozpočtově Kč 2 094,3 tis. Jedná se o nastavení účetní správnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "30. výročí od Sametové revoluce" na běžné výdaje položky
"Městské slavnosti - Podzim" (správce 1734 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu podzimní části Městských slavností Pardubice. Z důvodu vyhlášení tematických grantů v

rámci Programu podpory kultury na zajištění a realizaci akcí a projektů k oslavám 30. výročí od Sametové revoluce a financování části těchto akcí a projektů z tohoto
Programu může být rozpočtová položka "30. výročí od Sametové revoluce" o tuto částku ponížena.    
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Zamykací systém budov" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci stávající položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje - nastavení účetní a rozpočtové
správnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na kapitálové výdaje
položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky
"Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o převod zbylých finančních prostředků z akce ZŠ Studánka - oprava vzduchotechniky školní jídelny, která nebyla realizována. Tyto finanční prostředky budou
použity v rámci položky velká údržba školských zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"Památník Zámeček - rekonstrukce a modernizace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o přesun ve výši Kč 150 tis. na dílčí část projektové dokumentace a Kč 20 tis. o dofinancování dodatku č. 2 ke smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace
a výkon inženýrské činnosti. V současné době jedná Město Pardubice s Památníkem Lidice jako budoucím možným provozovatelem Památníku Zámeček. Ze strany
zástupců Památníku Lidice, které jsme přizvali ke konzultacím rozpracovaného projektu, byl vznesen požadavek na zapracování kamerového a zabezpečovacího
systému celého objektu, s kterým nebylo původně v projektu počítáno.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje
položky "RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na krytí vzniklých změn při realizaci stavebních prací (méněpráce a vícepráce), které budou předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V průběhu
realizace zakázky „RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická“ předložil zadavatel projektu UMO II požadavek na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí v místě realizace díla. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 166,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).                                                                                                   
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Cílem zpracování strategie je mít odborně a profesionálně zpracovaný strategický materiál s dlouhodobou perspektivou, s vydefinovanými cíli a jasně stanovenou
implementací jednotlivých opatření vázaných na rozpočet města, dokument projednaný a akceptovaný napříč politickými stranami v Zastupitelstvu města Pardubic.
Výstupem bude dokument - Strategie bydlení pro město Pardubice, který by měl napomoci ve svých opatřeních zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel
města, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu ve městě spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel.
Současně s tím přinese řešení problematických oblastí v rámci bytového fondu vlastněným městem, jako jsou návrhy na odstranění přetrvávající zanedbanosti
bytového fondu, nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního bydlení, nízký počet nově budovaných bytů apod. Finanční prostředky budou určeny na náklady
spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem a na případništění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v

souladu s dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK nájemní smlouva na dobu 10

let.společně s automobily a pomalejší cyklisté využívající úzký chodník ohrožují chodce. Dochází zde ke střetu vozidel, cykli

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje
položky "MŠ K Polabinám – protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení rozpočtu položky z důvodu dodávky a montáže systému TERA do přízemního pavilonu školy. Jedná se o systém na měření výskytu radonu. Montáž bude
následovat po zhotovení rekuperace v MŠ. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny
na jedné položce a následně dochází k jejich přerozdělení na konkrétní akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky na náklady spojené s výzvou na podání nabídek do VŘ na projekt na IT vybavení CPD, předpokládaná cena ve výši Kč 230,0 tis. bez DPH.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na
kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl již, v rámci výzvy
nositele ITI č. 46, předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z EU
fondů je tak příprava „ostré žádosti“ prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti, které
budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování kompletní
projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku,
kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační
činnosti pro zajištění povinných příloh.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní parkovací systém v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl, již  v rámci
výzvy nositele ITI č.52, předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z

EU fondů je tak příprava „ostré žádosti“ prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti,
které budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování
kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do
okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění
koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studii proveditelnosti pro IROP a studii proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZŠ ITI projektů Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Zahraniční služební cesty" (správce 414 - Kancelář primátora).

Finanční prostředky na pokrytí části nákladů (ubytování) na zahraniční cestu do Helsinek dvou zástupců ORS. Účelem cesty byla mj. návštěva projektů zaměřených na
spolupráci mezi městem-univerzitou-MSP a projektů na tzv. otevřená data, které poskytují města pro využití soukromým subjektům. Jedná se o typové projekty, které
bude možné podporovat v novém programovém období, na které se v současné době město Pardubice připravuje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na
kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Náklady na zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt „Galerie města Pardubic“ dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro SC 3.1 IROP, dle pravidel ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, resp. do 34. výzvy ZS ITI ve vazbě na 48. výzvu ŘO IROP a ve vazbě na 61. výzvu Nositele ITI a dále pak náklady na administraci
projektu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 280,0 tis. z běžných výdajů položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" na běžné výdaje
položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii na silnici I/36 od nadjezdu Globus po konec obce Pardubice. Veřejné osvětlení je v majetku Synthesia a.s.
a město Pardubice bude hradit náklady na elektrickou energii, která zabezpečuje nasvícení celého prostoru, tj. silnice I/36, cyklostezky a chodníku, o finanční
prostředky na platbu za elektrickou energii společnosti Pražská plynárenská a.s., v rámci "přednádraží" (veřejné osvětlení, světelná signalizace) a ve výši Kč 4,0 tis. na
zřízení přípojného místa v podchodu u Zelené brány. Finanční prostředky byly vyčleněny v rámci IV. změny rozpočtu na rok 2019 na položku "Platba za energie dle
smluv s jinými subjekty", nicméně fakturace probíhá prostřednictvím položky "Správa a údržba komunikací". Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO V" na kapitálové výdaje položky "Správa MO II"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 52,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO V" na kapitálové výdaje položky "Správa MO VI"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO II" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO VI" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO VII" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu dle skutečných potřeb jednotlivých městských obvodů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové
výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická" na
kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení finančních prostředků pro možné uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Vítězná nabídková cena ve výběrovém řízení byla vyšší, než
původní předpokládaná cena díla a finanční prostředky schválené v rozpočtu města. Pro uzavření smlouvy o dílo a následnou realizaci díla je nutné navýšení finančních
prostředků o uvedenou částku. Z položky "Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická" jsou převáděny finanční prostředky ve výši Kč 1 900,0 tis. z důvodu zrušení
akce pro špatný technický stav soukromé nemovitosti v ulici, která by mohla být poškozena při provádění stavebních prací těžkou technikou. Z položky "Parkovací dům
u multifunkční arény - PD" jsou převáděny finanční prostředky ve výši Kč 2 100,0 tis. z důvodu zatím neurčených a nejasných zadávacích podmínek na realizaci této
akce, kdy není předpoklad zahájení realizace v nejbližší době.

24.06.2019 315  R/1648/2019

19.08.2019 316  R/1852/2019

 

24.06.2019 313  R/1646/2019

24.06.2019 314  R/1647/2019

19.08.2019 317  R/1853/2019



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "ZŠ

E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení finančních prostředků na základě výsledku výběrového řízení, ze kterého vzešla nejnižší nabídková cena realizace o Kč 120,0 tis. vyšší.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti při účtování nákladů na zpracování akustické studie posouzení objízdných tras souvisejících s akcí rekonstrukce
mostu - nadjezd Kyjevská, na základě které bylo vydáno kladné stanovisko KHS PK k rekonstrukci mostu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - rekonstrukce zpevněných ploch" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o rekonstrukci zpevněné plochy tvořené povrchem z asfaltových pásů. Jednotlivé pásy na sebe plynule nenavazují, mezi jednotlivými pásy jsou mezery a
výškové rozdíly, asfalt je rozpraskaný. V prostoru plochy je umístěn odlučovač tuků, jehož kryt vystupuje nad úroveň okolní plochy. Postupem času došlo k výškovým
posunům jednotlivých částí ploch, e kterých se při dešti hromadí voda, která v zimních měsících tvoří ledové plochy. V prostoru je tedy evidováno velké množství
překážek a nerovností, které mohou vést k pádu osob, a to především dětí. Kontrola BOZP konstatovala od posledního posouzení stavu z listopadu 2017 zhoršení stavu
povrchů a zvýšení rizika možného úrazu dětí a doporučila uvedené prostory pro činnost dětí nepoužívat. Z těchto důvodů je potřeba zahájit opravy v co možná
nejmenšího provozu školy.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" na běžné výdaje
položky "Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity pro vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2018 - bytové jednotky a nebytové prostory.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 543,3 tis. položka 41. "Sociálně-právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Sociálně-právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí 2. část byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace ve výši 7 543 324,0 tis. na pokrytí
výdajů na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání
se státním rozpočtem. Celková výše dotace činí Kč 13 820,6 tis.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 373,1 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" na běžné
výdaje položky 41. "Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z běžných výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na běžné výdaje položky "SSZ

K7 křižovatky Palackého x Hlaváčova - věcná břemena" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o finanční prostředky ve výši 558,59 Kč za zvláštní užívání pozemku na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o zřízení věcného břemene, silnice I. tř. č.
36 P/VP/IS/2018/024 stavba "Nové kabelové trasy SSZ K7 Palackého - Hlaváčova p.č. 3906/12 Pardubice.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO VIII - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Navýšení finančních prostředků na pořízení hasičského auta pro Sbor dobrovolných hasičů Hostovice. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu MO VIII

Hostovice do rozpočtu MmP. Odsouhlaseno starostou MO VIII Hostovice.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,1 tis. položka 41. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Na základě oznámení KÚ Pk č.j. KrÚ 54314/2019 ze dne 15.7.2019 dochází k úpravě výše příspěvku na výkon státní správy městu Pardubice z důvodu výkonu státní
správy na úseku přestupků za obce Čeperka a Kunětice od 1.8.2019. Celková výše souhrnného dotačního vztahu zasílaného statutárnímu městu Pardubice
prostřednictvím KÚ Pk činí 81 356 829,0 Kč.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. položka 41. "Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
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Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu byla statutárnímu městu Pardubice z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 poskytnuta účelová dotace na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši 1 425 000,- Kč. Z
dotace budou poskytnuty příspěvky vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se na území městské památkové rezervace na jejich obnovu.

Zvýšení finančních prostředků v finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. položka 41. "Dotace MP - Program regenerace MPR" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné
výši.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - VČ Muzeum - Zámek - hradební zeď" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků v finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,7 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních
památek" na běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 2 ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 365,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 2 ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,8 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné
transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 117, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 117, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,2 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné
transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 101 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na
běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 101 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v rámci, kterého jsou v souladu
s Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR poskytovány finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům
příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně 50 % z celkové částky a vlastník nemovitosti se musí
podílet minimálně 40 % z celkové částky na celkových náklady obnovy.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" na
běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Investiční akce "ZŠ Benešovo náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů" byla oproti předpokládané ceně 12 353 907,66 Kč vysoutěžena za částku 8 786 139,30 Kč. Ze
zkušeností z obdobných rekonstrukcí elektrorozvodů na jiných školách vyplývá, že během vlastních prací nedochází k navyšování vysoutěžených cen nad rámce SOD z

důvodů víceprací. Projektové dokumentace jsou v tomto směru kvalitně zpracovány a několikrát zkontrolovány a nepředpokládá se výskyt nepředvídatelných nákladů
vetší než max 10 % z ceny díla. Z těchto důvodů je požadován přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. na položku "Velká údržba školských zařízení". Tyto
finanční prostředky budou použity na nepředvídatelné havarijní opravy na jednotlivých budovách MŠ a ZŠ, kterých, vzhledem ke stáří mnohých budov, přibývá. Na
položce "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" zůstane dostatečná finanční rezerva na případné ostatní související náklady a pro řešení případných
víceprací.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné
výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Tyto prostředky jsou nutné pro řešení především havarijních oprav na jednotlivých objektech. Například bude provedena oprava sociálních zařízení ve stravovacím
pavilonu U Josefa 118 a oprava sociálního zařízení u školní jídelna ZŠ J. Ressla. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Úprava
křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 434,1 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 421,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.

19.09.2019 326  Z/768/2019

19.09.2019 327  Z/769/2019

 



Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 199,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 655,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 494,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 492,3 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 325,5 tis. položka 41. "Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Na základě rozhodnutí č. 2 Ministerstva práce a sociálních věcí byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace na Výkon sociální práce (s výjimkou agendy
sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 1 325 544,- Kč z dofinancování. Celková výše dotace nyní činí 2 473 775,- Kč. Částka, kterou požadovalo město Pardubice činila 4

559 511,- Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Platy
zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 325,5 tis. z běžných výdajů položky "Výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Sociální a
zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o částečné vrácení finančních prostředků na mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění sociálních pracovníků v rámci dotace ze státního rozpočtu
na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí, které byly přesunuty na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce" dle usnesení ZmP č.
Z/713/2019, rozpočtové opatření č. 283/2019. Na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/40191-224/2 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 24.7.2019 byla
dodatečně poskytnuta dotace ve výši Kč 1 325,5 tis. na Výkon sociální práce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné
výdaje položky "Studánecký les - V. etapa - vodní režim - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o náklady na revizi a aktualizaci projektové dokumentace dle aktuálních podmínek dotačního programu včetně hydrogeologického průzkumu, z důvodu
projednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ve vazbě na podání žádosti o dotaci v rámci aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o úpravu
přírodních vodních ploch ve Studáneckém lese. Projekt je v souladu se státní koncepcí zadržování vody v krajině a přispěje k optimalizaci vodního režimu v dané
lokalitě.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na
běžné výdaje položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit -
nájemné" na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.

Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků po vyplacení schválených dotací mezi položkami Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 274,0 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 617,0 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla statutárnímu městu Pardubice zaslána 2 část (dofinancování) investiční a neinvestiční dotace na akci
"Rekonstrukce odborných učeben na základní škole Závodu míru". Realizováno z dotačního programu EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva 66 "Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty ITI" na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 117D03G00993. Kompletní realizace včetně financování byla dokončena v roce 2018. Cílem projektu byla modernizace odborných učeben fyziky a chemie včetně
kabinetů fyziky a chemie a dvou počítačových učeben. Dále zřízení odborných učeben přírodopisu a matematiky včetně kabinetů (stavební práce a strukturovaná
kabeláž, konektivita, mobiliář, učební pomůcky a strojní vybavení, SW a HW vybavení). Celkové realizační náklady projektu včetně DPH činily 21.336.318,58 Kč, z toho
vlastní zdroje ve výši 6.043.105,8 Kč, dílčí dotace v roce 2018 ve výši  tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnost

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - II. etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Stávající objekty Aquacentra Pardubice slouží pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel, a to nejen Pardubic, ale širokého okolí. Dostavbou II. etapy - občerstvení v
prostoru pod 25m bazénem se účel nemění. Navržené sezonní občerstvení zajistí služby pro návštěvníky venkovního koupaliště. Dostavba občerstvení je jednoduchá
přízemní stavba situovaná v prostoru pod 25m bazénem. Kolem této stavby budou dokončeny do finální úpravy zpevněné plochy pro veřejnost i zázemí bazénu.
Výrazným architektonickým prvkem je dřevěné obložení fasády občerstvení, které plynule přechází do oplocení oddělující od sebe prostor pro veřejnost a prostor

technický. Součástí celé přístavby je: stavební část - vlastní objekt, zpevněné plochy, konstrukční řešení, vzduchotechnika, měření a regulace, zdravotně technická část,
silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, gastro vybavení. Celkové realizační náklady jsou v rámci zpracovaného samostatného projektu vyčísleny v celkové výši 5

733 000,- Kč včetně DPH. Členění investičních nákladů d tis. Kč (stávající dřevěná - nábytkov

1. Architektonicko – stavební řešení   3 091 896,- Kč
2. Vzduchotechnika   237 489,- Kč
3. Měření a regulace   155 506,- Kč
4. Zdravotně technická instalace   638 547,- Kč
5. Silnoproudá elektrotechnika   466 709,- Kč
6. Slaboproudá elektrotechnika   325 225,- Kč
7. Gastronomické vybavení   394 460,- Kč
8. Vedlejší rozpočtové náklady   423 500,- Kč
Požadované finanční prostředky ve výši Kč 6 300,0 tis. uvažují s dalšími náklady na koordinátora BOZP, případně zprávy a měření. Schválení potřebných finančních
prostředků v IX. změně rozpočtu je požadováno především z pohledu celkového dokončení všech prací v plaveckém areálu - venkovního plnohodnotného občerstvení
pro návštěvníky venkovního koupaliště. Dále také z důvodu možné realizace všech prací v jarních měsících roku 2020 (před vlastním zahájením letní sezóny) po

předchozím výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 141,4 tis. položka 12. "Transfer z MO II - vyúčtování služeb 2018" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24,1 tis. položka 12. "Transfer z MO III - vyúčtování služeb 2018" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Jedná se o finanční prostředky z vyúčtování služeb (teplo, voda, teplá voda, elektrická energie) v budovách, které jsou v užívání městských obvodů za rok 2018.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. položka 12. "Transfer z MO I - IT" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií)
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. položka 12. "Transfer z MO III - IT" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Správa MO III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Jedná se o finanční prostředky, které již byly nebo budou použity v roce 2019 na úhradu aktualizací systémů jako je ASPI, aplikace Dej Tip, moduly systému GINIS.

Jelikož MO I a MO III nejsou ve správě OIT, ale využívají uvedené licence a aplikace, budou finanční prostředky převedeny na Odbor informačních technologií MmP.

19.09.2019 336  Z/778/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 372,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky v úseku mezi ul. Hradecká a Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na
kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Finanční prostředky na nákup swiche (CiscoCytalyst 9200I48-port, PoE+) pro fyzické připojení telefonů a PC do počítačové sítě MmP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 152,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" na položku 415.

"Dotace - URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Na základě podepsané Joint convention (společné úmluvy) podepsané 19.10.2018 vedoucím partnerem sítě Tech Revolution v rámci operačního programu URBACT III,

městem Barnsley, byly proplaceny výdaje vynaložené městem Pardubice v první fázi projektu (05–10/2018). Zejména se jednalo o náklady na zajištění služeb
koordinátora pracovní skupiny – ULG týmu, mzdové náklady, náklady na zahraniční služební cesty, náklady na setkání s vedoucím partnerem v Pardubicích v červnu
2018. Hlavním důvodem zapojení do projektu Tech Revolution bylo založení podnikatelského inkubátoru P-PINK, jehož provoz podporuje společně s Pardubickým
krajem i město Pardubice. Projekt je přímo zaměřen na problematiku podnikatelských start upů a inkubátorů a zejména na přenos know-how mezi jednotlivými
partnery projektu – do projektu je zapojeno 6 partnerských měst s inovačním potenciálem a start-upem/inkubátorem v jeho sídle. Velkou přidanou hodnotou účasti v
tomto mezinárodním projektu je i poskytnutí externích expertů s dlouhodobou praxí v daništění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Pala

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 93,1 tis. položka 415. "Příjem od mezinárodních institucí - EURO EQUUS" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Spolupráce se zahraničím" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
Jedná se o vrácení finančních prostředků ve výši 3 614,- EUR od Asociace EURO EQUUS za překladatelské služby. Navýšení položky "Spolupráce se zahraničím" je z

důvodu plánovaného výjezdu pardubického hokejového mužstva do partnerského města Skelleftea ve Švédsku.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. položka 412.. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky získané činností MP na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které jsou navyšovány mzdové prostředky zaměstnanců MP. Jedná
se o předpokládanou výši finančních prostředků získaných do konce roku 2019.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 77,4 tis. položka 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
Jedná se o finanční prostředky za výuku dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti na Dukle za I. pololetí roku 2019. Prostředky budou použity na úhradu nákladů
spojených s provozem MP včetně DDH.
Úprava rozpočtu sociálního fondu MmP o 500,0 Kč na úrocích z účtu v příjmové části rozpočtu a zároveň navýšení ve výdajích na poplatcích z účtu.
Úprava rozpočtu sociálního fondu MP o 4 000,0 Kč na úrocích z účtu v příjmové části rozpočtu a zároveň navýšení ve výdajích n a komplexním ozdravném programu ve
výši 3 000,0  Kč a na poplatcích z účtu o 1 000,0 Kč.
Na základě "Dohody o poskytování fiktivního cash poolingu pro obce a s nimi spjaté osoby" uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Komerční bankou a.s. dne
26.6.2019 je s účinností od 1.7.2019 inkasován měsíční poplatek za každý bankovní účet zapojený do cash poolingu ve výši 100,- Kč a zároveň tyto účty budou lépe
úročeny.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
Okrajová 294 a 295 - sanace balkonů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
Sluneční 300 a 301 - sanace balkonů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že balkony jsou v havarijním stavu. Nájemcům byl zakázán vstup na tyto balkony. Projektová dokumentace musí být
vypracována v rozsahu pro stavební povolení a provádění stavby. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 140,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
Mladých 181 - 184 - sanace vstupních přístřešků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Stávající vstupní přístřešky vykazují viditelné poruchy. Na nášlapné vrstvě před vstupem do objektu a v omítce jsou viditelné trhliny. Klempířské prvky jsou na konci své
životnosti (okapové žlaby, oplechování kryjící dilatační spáry). Na železobetonových pilířích dochází k nesoudržnosti omítkového souvrství s podkladem. Střešní krytina
vykazuje defekty v detailech, a proto dochází k zatékání do střešního pláště. U předloženého schodiště s dodatečně provedenými nájezdovými rampami jsou patrné
trhliny a nesoudržné kusy betonové vrstvy. Vlivem špatného stavebně technického stavu konstrukce může dojít ke zranění osob vstupujících do objektu. 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD
K Rozvodně 97 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na sanaci lodžií v bytovém domě. Na základě odborného posudku bylo zjištěno, že lodžie jsou v havarijním
stavu (zrezlé zábradlí). Nájemcům byl zakázán vstup na tyto lodžie.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Bělehradská 513 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na provedení sond na lodžiích z důvodu zjištění skutečného stavu pro vypracování projektové dokumentace na odstranění
havarijního stavu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 950,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava parkoviště Galanta" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na opravu parkoviště Galanta v ulici Na Drážce.

19.09.2019 345  Z/787/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 178,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava dlažby cyklostezka Paramo - letiště - podél I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 770,4 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky
"Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Navýšení finančních prostředků na opravu mostních závěrů a mostního zábradlí mostu Rosice - Svítkov. Celkové vyčleněné prostředky v rozpočtu činí Kč 7.070,4 tis.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 593,8 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 460,4 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 415,1 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,6 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 525,9 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 148,6 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" (správce 598 -

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 151,9 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 411 "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR statutární město obdrželo dotaci na náklady spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu. Konání voleb
organizují a zajišťují městské obvody z tohoto důvodu jsou finanční prostředky na základě vyhodnocení předběžných nákladů přeposílány do rozpočtů jednotlivých
městských obvodů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 472,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - basketbalové koše" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - basketbalové koše" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Na žádost základní školy a doporučení komise pro sport se jedná se o finanční prostředky na výměnu a modernizaci 6 kusů basketbalových košů v tělocvičnách ZŠ E.
Košťála (2 ks spouštěcí basketbalové koše a 4 ks tréninkové koše). Stávající koše nevyhovují BOZP a požadavkům školy a sportovců. Modernizací získá škola výškově
nastavitelné koše, které budou využity nejen při výuce tělesné výchovy dětí, ale i pro basketbalové kluby, které tělocvičny využívají v odpoledních hodinách pro

tréninky. Tělocvičny využívají kluby - Sportovní škola basketbalu Pardubice a Basketbalový klub Studánka Pardubice. Celkové náklady na pořízení košů jsou ve výši Kč
622,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných transferů položky "Ratolest - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky
"Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Příspěvková organizace statutárního města Pardubic Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace získala od září roku 2016 dotaci z ESF na činnost dětských skupin
(jesle). Z tohoto důvodu nečerpá příspěvek na provoz od zřizovatele v potřebné výši, ale pouze Kč 160,0 tis. ročně, což je maximální přípustná spoluúčast zřizovatele
(5% z celkové výše dotace). Zbývající část příspěvku ve výši Kč 1.000,0 tis., která slouží k překleknutí časového nesouladu mezi vzniklými náklady a skutečným zasláním
 dotace z ESF na bankovní účet, organizace vždy na konci roku vrací do rozpočtu zřizovatele. Výše poskytnuté dotace z ESF se odvíjí od skutečné docházky dětí do
zařízení a v případě nepřítomnosti dětí (např. nemocnost) je krácena. V letech 2016 - 2018 (tedy v období transformace dětských jeslí na dětské skupiny) byly
organizací získány finanční prostředky na provoz dětských skupin v celkové výši Kč 7.599,9 tis, (v roce 2016 to bylo Kč 1.548,2 tis., v roce 2017 to bylo Kč 3.012,4 tis. a v
 roce 2018 Kč 3.039,3 tis.), přičemž ištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v souladu s dotačními pravidly a v
souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK nájemní smlouva na dobu 10 let.společně s automobily a
pomalejší cyklisté využívající úzký chodník ohrožují chodce. Dochází zde ke střetu vozidel, cyklistů a chodců. Na levém břehu bude lávka zapuštěna do již stávajících
stavebně připravené konstrukce realizované v rámci dřívější výstavby a bude navazovat na stávající stezku podél komplexu Poseidon. Na pravém břehu bude lávka
navazovat na stávající cyklotrasu vedoucí po koruně protipovodňové hráze vedoucí podél reky Labe. Navrhovaná stavba je komplexně řešena pro bezbariérový přístup
 z obou břehů řeky Labe vč. nábřeží Závodu Míru. Součástí projektu budou i související investice jako terénní a sadové úpravy, přeložky sítí.nto požadavek nebude ze
strany zřizovatele pokryt, bude ohroženo hospodaření školy a škola ukončí hospodářský rok ve ztrátě. Pokud nebudou náklady školou uhrazeny, KHS uzavře provoz
školy a žáci školy (cca 700 dětí) budou muset být přemístěny do jiných pardubických škol. Vzhledem k naplněné kapacitě našich základních škol bude zřizovatel muset
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "Ratolest -
rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na obměnu vybavení stravovacího provozu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky "DDM Beta - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky
"DDM Beta - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s přádáním výtvarných dílen pro seniory.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ

Štefánikova - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.19 09 2019 351  Z/793/2019
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Finanční prostředky na spoluúčast při nákupu a zapojení multifunkční pánve (varné centrum a smažící pánev). Původní zařízení školní vývařovny z roku 2002 je již v

havarijním stavu a vzhledem k vaření cca 750 obědů denně je nutná postupná obměna celého zařízení kuchyně.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na organizační zajištění školení "Veřejné zakázky a registr smluv".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na
běžné výdaje položky "Městské slavnosti - PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o navýšení finančních prostředků na zajištění tradičního doprovodného programu podzimní části Městských slavností Pardubice z důvodu nižšího objemu
finančních prostředků získaných od sponzorů na tuto tradiční pardubickou kulturní akci.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je položka
rozpočtu "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " ve výši 350 tis. Kč na jednu základní školu určená na:
- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů,
např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá
zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný
diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a
internetem. Každoročně se opakující platba.
- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 404,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti JARO" na běžné transfery položky "DDM Alfa
a DDM Delta a KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti PODZIM" na běžné výdaje položky "Městské
slavnosti - JARO" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním jarní části městských slavností - Zrcadlo umění a zajištění tradičního kulturního a doprovodného
programu v rámci jarní části Městských slavností Pardubice 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 144,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD

Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Finanční prostředky budou využity úhradu věcného břemene. Statutární město Pardubice, zast. odborem dopravy, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3884/16, p.p.č. 2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č.
3885/7, p.p.č. 4914/1, p.p.č. 4914/21, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 210/1 v k.ú. Semtín, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s

majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za účelem uložení a provozování kabelů k světelnému
signalizačnímu zařízení v rámci investiční akce „Inteligentní řízení dopravy  v Pardubicích“, za jednorázovou úplatu ve výši 31,62 Kč/bm +DPH u p.p.č. 3884/16, p.p.č.
2981/18, p.p.č. 3885/2, p.p.č. 3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, ve výši 105,39 Kč/bm+DPH u p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3885/7, p.p.č. 4914/1, vše
v k.ú. Pardubice, ve výši 52,69 Kč/bm+DPH u p.p.č. 4914/2ištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 3
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studie proveditelnosti pro IROP a studie proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZS ITI projektu Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon – Polabiny) – úsek 58.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Cyklostezka podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studie proveditelnosti pro IROP a studie proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZS ITI projektu Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje
položky "Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci, a to studie proveditelnosti pro IROP a studie proveditelnosti pro hodnocení
prováděné ZS ITI projektu Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Ocenění ochranných známek Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky budou využity na zpracování odborného znaleckého posudku s cílem znát aktuální cenu ochranných známek registrovaných společností Dostihový
spolek a.s. (OCH.ZN. TAXIS, Taxisův příkop, VELKÁ PARDUBICKÁ, Velká Pardubická steeaplechase), které jsou vykazovány v příloze účetní závěrce společnosti DS a.s.
(oddíl III., bod 9) v hodnotě, která je dokládána znaleckým posudkem č. 174/2014 znalce Ing. Pavla Reichela, s vyčíslením hodnoty ochranných známek na částku 50

mil. Kč, přičemž jejich hodnota dle posudku společnosti PROSCON s.r.o. z roku 2011 činila 20 mil. Kč.  Důvodem zadání posudku je potřeba znát aktuální cenu
ochranných známek v roce 2019 a v kontextu zohlednění vyhodnocení  vlivů "významných" změn v tržně marketingovém  prostředí v rámci dostihového dění (zájem o

rovinné dostihy, zájem o parkury, zájem o překážkové dostihy atd.).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky
"Služby AK pro agendu Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení možné budoucí součinnosti s renomovanou AK s cílem eliminovat rizika budoucích akcionářských sporů a žalob, a to

v kontextu vypovězení akcionářské smlouvy ke dni 1.1.2020. Cílem řešení je zajistit připravenost města Pardubice prostřednictvím součinnosti s AK. Předmětem zadání
bude definovat a eliminovat potenciální rizika, a připravit k nim odpovídající právně-komunikační strategii. Možným výsledkem takové aktivity nebo komunikace s

argumentační podporou renomované advokátní kanceláře může být posílení vazeb v rámci akcionářské struktury vč. možného řešení odkupu akcií a navyšování
základního kapitálu. Na tyto speciální služby AK bude vyhlášeno samostatné výběrové řízení.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Externí energetické služby" na běžné výdaje položky "CPD
GAMPA - administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Dne 20. 8. 2019 bude městu Pardubice předána PD - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY na stavbu CPD+GAMPA. Zahájení zadávacího řízení je dle harmonogramu
plánováno na 10/2019. Z důvodu potřeby posílení kontrolních kapacit pro připomínkování převzaté PD je navrženo, aby tato kontrolní činnost byla zajištěna vedle
zaměstnanců MmP též externím odborníkem s odpovídající autorizací.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Městské lesy" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Finanční prostředky budou využity zejména na těžební činnost z důvodu těžby kůrovcového dříví a s tím spojené činnosti, např. asanace vytěženého dřeva postřikem.
Vzhledem k roztroušenosti smrkových porostů a výskytu jednotlivých smrků v jiných porostech a nutnosti likvidace souší i jiných druhů stromů (břízy, borovice) došlo k
navýšení počtu skupin likvidující souše z 1 na 3. V souvislosti se zalesněním větších ploch po sanaci kůrovcových porostů v roce 2018 letos stouply i pěstební práce na
zajištění nových výsadeb – drcení ploch, vlastní výsadba, ožínání buřeně apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 129,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "MŠ Pastelka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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V Mateřské škole Pastelka Pardubice - Rosická probíhá od května 2019 rekonstrukce školní jídelny. Z těchto důvodů musela být mateřská škola přestěhována. Dvě třídy
MŠ (předškolní děti) byly umístěny v Lentilce – dětském rehabilitačním centru. Odtud docházely na oběd do Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená. Jedna
třída dětí byla umístěna v Mateřské škole Motýlek Pardubice - J. Ressla, kde odebírala stravu a jedna třída dětí byla umístěna v Mateřské škole Sluníčko Pardubice,
Gorkého, kde také odebírala stravu. Rekonstrukce měla být dokončena do konce prázdnin, termín však nebude včas dodržen. Náhradní stravování bude tedy
zajišťováno ještě v září. Náklady na stěhování činí cca Kč 24,0 tis., náklady na pobyt v náhradních prostorách v Lentilce činí cca Kč 4,0 tis., provozní režie stravování
(mzdy) v ZŠ Prodloužená činí cca Kč 31,0 tis. Provozní náklady na měsíc září jsou odhadem vyčísleny na Kč 70,0 tis. Pokud bude možné umístit děti již v kmenové
mateřské škole Pastelka (bez možnosti vaření) bude strav tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištěn

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o neinvestiční dotaci a záštitu z rozpočtových prostředků hejtmana Pardubického kraje na podporu projektu Krajské finále sportovních her MŠ. Realizátorem
projektu je DDM Alfa Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na nákup 10 ks osobních počítačů pro zaměstnance odboru informačních technologií. Náklady na pořízení
jednotlivých PC nedosáhnou výše pro investici.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 441,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Budova P1 - oprava havarijního stavu střechy" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Dílo "Oprava nadstřešních částí nemovité kulturní památky radnice č.p.1" je realizováno dle projektové dokumentace zpracované již v roce 2016. Projektová
dokumentace předpokládala pouze opravu a doplnění povrchové vrstvy sgrafit. Při zahájení realizace díla a postavení lešení se průzkumem zjistilo významné
opotřebení sgrafit a jejich podkladových vrstev. Důvodem rozdílu mezi původním návrhem a současným stavem sgrafit je pravděpodobně časový rozdíl mezi
zpracováním PD a termínem realizace díla. Omítky se sgrafity jsou dlouhodobě zatížené negativními vlhkostními vlivy, v místech říms a svodů dešťové vody dochází k
pronikání srážkové vlhkosti a odstřikující dešťové vody. Ve vyšších a horních partiích dochází k postupnému zatékání a smáčení dešťovou vodou. V zimních měsících
dochází k odmrzání mokrých omítek, včetně hodnotných vrstev intonaka a je odseparovaná od podkladu. Vzhledem k již havarijnímu stavu omítek se sgrafity, je jejich
generální oprava nezbytná. Rozpočet na kompletní restaurování sgrafit představ tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpo

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 626,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na kapitálové výdaje
položky "Stavební investice - budova Gorkého 489" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Finanční prostředky budou využity na financování akce „Stavební úpravy domu č. p. 489, ul. Gorkého, Pardubice“. Stavební úpravy se týkají výměny 3 ks výplní otvorů v

přízemí objektu Živnostenského úřadu směrem do ulice Gorkého. Budou odstraněny stávající výkladce, které pocházejí z doby pořízení stavby (60. léta) a nesplňují
dnešní požadavky na tepelnou izolaci.  Po vybourání stávajících výplní a stavební úpravě podokenní vyzdívky, budou osazena nová plastová okna, včetně parapetů v

provedení korespondujícím s ostatními výplněmi otvorů. Po osazení bude provedeno zednické začištění a výmalba dotčených prostor. Součástí díla je výměna koberce
a PVC, též v stavbou dotčených kancelářích. Dále bude upraven stávající přístřešek tak, aby znemožňoval vstup nepovolaným osobám.  Bude uzamykatelný a bude
využíván částečně pro stanoviště nádob na odpady a částečně jako tvz. kolostav pro zaměstnance ŽÚ.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 118,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na kapitálové výdaje
položky "Stavební investice - budova 17. listopadu 303" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Finanční prostředky budou využity na zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce fasády objektu, zateplení půdy, rekonstrukce zpevněných ploch,
výměna vjezdové brány" u objektu 17. listopadu 303. Fasáda objektu je již stará a opadaná, brána je v dezolátním stavu, shnilá a vyžaduje výměnu, původně betonový
povrch dvora je vydrolený a v rámci rekonstrukce je plánována jeho výměna za zámkovou dlažbu. Současně je plánována výměna zborcené kanalizace, která byla v

letošním roce již několikrát opravována. Na budově byla před 5 lety vyměněna střecha, tato střecha není zaizolována, což má nepříznivý vliv na klima v kancelářích
budovy. Zpracovaná projektová dokumentace bude sloužit k postupným opravám a rekonstrukci celé budovy.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 54,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady (2xDPP) na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2019".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky
"Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Pracovní skupina komunitního plánování Rodina s dětmi a mládež v loňském roce rozpracovala propagační kampaň na téma Attachment – Na začátku záleží. Tímto
projektem chceme upozornit na důležitost citové vazby mezi rodičem a dítětem, neboť zdravý vývoj dítěte od prvních roků jeho života velmi podstatně ovlivňuje
kvalitu celého jeho dalšího (i dospělého) života. V raném období se v člověku utváří základní nastavení vnímání sebe sama i okolního světa, přičemž kvalitní vztah
dítěte s rodičem přímo ovlivňuje vývoj dětského mozku. V letošním roce tato kampaň pokračuje natočením pěti spotů, které, budou upozorňovat na různé nepříznivé
životní situace, kterým je dítě v rodině vystavováno (např. dítě je svědkem domácího násilí, dítě rodičů ohrožených a užívajících návykové látky, dítě mladých rodičů
trávících svůj veškerý čas na sociálních sítích apod.). Na realizaci spotů bude spolupracovat např. Východočeské divadlo Pardubice nebo Komorní filharmonie
Pardubice. Převod finančních prostředků z programu schválila komis tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již ne

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "PPK -

bezpečnostní vestičky" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky budou použity na nákup reflexních, bezpečnostních vestiček do MŠ. Převod finančních prostředků z programu schválila komise pro bezpečnost a
prevence kriminality, dne 7. 8. 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "Dny
dopravní bezpečnosti mladých řidičů" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky budou použity na preventivně bezpečnostní akci s pracovním názvem „Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů v Pardubicích“ reaguje na
zvýšenou dopravní nehodovost, většinou s tragickými následky, způsobenou převážně nezkušenými mladými řidiči. Akce je plánována na dva dny, spolupracujícími
subjekty jsou Městská Policie Pardubice, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Pk, Záchranná zdravotnická služba Pk, Vojenská policie, BESIP, Autoklub ČR, Univerzita
Pardubice, Driving cz. Rozpočet akce je 50 000 Kč. Převod finančních prostředků z programu schválila komise pro bezpečnost a prevence kriminality, dne 7. 8.2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" z kapitálových výdajů na běžné výdaje
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o náklady na zajištění náhradní výsadby včetně následné péče (údržba, zálivka), která bude z klimatických důvodů provedena až v podzimních měsících roku
2019. Realizace investiční akce dokončena a předána do majetku Odboru dopravy v srpnu 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"NP J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. na zpracování projektové dokumentace na vybudování výtahu v objektu J. Zajíce 983. V současné době je
rampa v havarijním stavu. Na základě odborného statického posudku bylo provedeno prozatímní statické zajištění podepřením jednotlivých ramen této rampy, aby byl 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky
"Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. Finanční prostředky budou použity na výměnu 30 ks dveří a výměnu 3 ks kuchyňských linek vč. digestoří.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné
výdaje položky "ZŠ E. Košťála – oprava střechy nad šatnami" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o havarijní stav střechy ZŠ E. Košťála. Do šaten žáků zatéká světlíky, na podlaze při dešti stojí voda a vzniká zde nebezpečí úrazu. Je třeba vyměnit světlovody s

termoizolačním límcem, podhledy a vyměnit část vrstvy lepenkové krytiny a střechy vyspádovat. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční
akce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)" na běžné transfery
položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská policie).
Jedná se o přesun na zvýšené náklady vyplácené jako náhrady zaměstnavatelem za prvních 14 dní pracovní neschopnosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné
výdaje položky "MŠ Gebauerova - výměna deskového ohříváku vody" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu v MŠ Gebauerova. Po provedené kontrole v okruhu horkovodní předávací stanice A21 byl zjištěn netěsný deskový
ohřívák vody, který způsobuje míchání neupravené vody do okruhu upravené sekundární vody. V důsledku toho se také na vodoměru MŠ mění spotřeba. Do objektu je
přerušena dodávka tepla. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - přípojka NN pro střelnici" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zajištění zřízení odběrného místa el. energie (ČEZ). Jedná se o objekt na p.č.st. 11184 ve vlastnictví statutárního města Pardubic poskytnutý do
užívání ČSS, z.s. Sportovně střeleckému klubu TMS Pardubice. Napájení na el. energii objektu bylo dosud zajištěno z vojenského prostoru (od roku 1950). Z důvodu, že
vojenský areál byl prodán, nemá střelecký klub jistotu ohledně napájení el. energií, proto potřebuje zajistit nové připojení s ČEZ (náklady na připojení odběrného místa
a realizaci činí cca 150,0 tis.). Následné náklady za spotřebu el. energie z nového odběrného místa budou hrazeny přímo uživatelem objektu (střeleckým klubem). 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na III. etapu realizace stanovišť kontejnerů
základě výsledku výběrového řízení. Finanční prostředky budou použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Úprava křižovatky ul.  Průmyslová a Kyjevská".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na kapitálové
výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o oddělení nákladů na výkon technického a autorského dozoru, výkon BOZP při realizaci dotační akce, které jsou povinnými, ale neuznatelnými náklady
dotačního projektu a musí být hrazeny odděleně. Zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci akce není ukončeno. Finanční prostředky použity ze zůstatku dokončené
investiční akce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 315,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky
"MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na zapracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení ve 4 třídách MŠ. Stávající sociální zařízení, kanalizační a vodovodní
rozvody jsou za hranicí životnosti. Kanalizace je místy popraskaná a zapáchá, jsou zde časté opravy. Hygienicky nevhodné pro děti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Finanční prostředky na úhradu nákladů, které byly uhrazeny z provozních prostředků Kanceláře tajemníka při rekonstrukci Radnice. Jednalo se o náklady spojené s

připojením HZS do integrovaného systému, platba za připojení EPS na pult centralizované ochrany, výměna koberců v severním křídle budovy a malování v

primátorském patře.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. o Kč 400,0 tis. na celkovou částku ve výši Kč 2 200,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Navýšení stávajícího rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. o Kč 400,0 tis. na celkovou částku ve výši Kč 2 200,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování
historických maleb" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - vytápění objektu Služba škole" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Finanční prostředky dle odborného odhadu předprojektové přípravy, bude zpracována projektová dokumentace. Na základě stížností nájemce na nedostatečné
vytápění objektu bylo v minulosti provedeno několik pokusů o nápravu tohoto stavu, a to i přes provedenou výměnu oken a dveří bez dosažení požadovaného
výsledku. Uvedené prostory jsou vytápěny vedením ústředního topení z blízké školy, bohužel k tomuto vedení ani k rozvodům topení v objektu se nepodařilo přes
vynaložené úsilí dohledat projektovou dokumentaci, a to ani v archivu stavebního úřadu. Ležaté rozvody ústředního topení jsou navíc zabetonovány v podlahách a
není možné určit napojení jednotlivých topných těles ani dimenze rozvodu. Pro řešení problému navrhujeme provést oddělení rozvodu ústředního topení prostor
Služby škole a truhlárny od prostor školy. Provést samostatnou větev neregulované topné vody z výměníkové stanice, v garáži pronajatých prostor osadit nový
směšovací uzel s regulační jednotkou a provést nové ležaté rozvody z tohoto směšovacího uzluištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a
372, Pardubice bude v souladu s dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavřena mezi městem a P-PINK

nájemní sm
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem Hronovická" na běžné
výdaje položky "CS Černá za Bory - Žižín" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na dokončení podlimitních věcných břemen po realizaci investiční akce "CS Černá za Bory - Žižín" - jedná se o sedm pozemků různých

vlastníků (zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístnění kabelu veřejného osvětlení v trase cyklostezky). Finanční prostředky využity ze zůstatku nerealizované akce
"Hronovická", která byla zrušena z důvodu špatného statického stavu sousední soukromé nemovitosti.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem Hronovická" na kapitálové
výdaje položky "Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků na zajištění věcných břemen při realizaci investiční akce "Park Na Špici - VO, rozvody NN" - jedná se o pozemky Povodí Labe (zřízení
služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení a provozování budovaného souboru veřejného osvětlení a kabelů nízkého napětí). Finanční prostředky využity ze zůstatku 
nerealizované akce "Hronovická", která byla zrušena z důvodu špatného statického stavu sousední soukromé nemovitosti.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Činnost stavebního úřadu" (správce 1211 - Stavební úřad) na
běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Finanční prostředky z důvodu nárůstu cen za vypracování znaleckých posudků. V průběhu posledních let došlo k významnému nárůstu plateb za znalecké posudky
vypracovávané pro oddělení přestupků Odboru správních agend (2014/441,0 tis., 2015/625,0 tis., 2016/732,0 tis., 2017/756,0 tis., 2018/858,0 tis., 1-7/2019/663,0
tis.). Z uvedeného vývoje lze předpokládat, že v roce 2019 dosáhne částka za znalecké posudky Kč 1 000,0 tis. 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
RmP dne 25.3.2019 schválila prodloužení nájmu v budově nám. Republiky 1 do konce roku 2019. Tyto prostory slouží pro administrativní provoz po dobu rekonstrukce
radnice a oprav v budově U Divadla. Finanční prostředky ve výši Kč 400,0 tis. představují nájem za 2. pololetí 2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Hotelová škola Labská - oprava vodovodního potrubí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Na výše uvedeném objektu došlo k rozsáhlé havárii vodovodního potrubí, při které docházelo k vyplavování krytu CO, který se nachází v suterénu pod celým
učebnovým pavilonem. Jelikož jsou všechny rozvody vodovodního potrubí zabetonované v podlaze a tato podlaha tvoří zároveň strop krytu CO, bylo nutné odstranit 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. v rámci položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V rozpočtu je schválena finanční částka na tuto investiční akci ve výši 1 300,0 tis. Kč.  Navýšení částky stávajícího rozpočtu o 450,0 tis. Kč je na základě vyhotovené
projektové dokumentace, která navýšila realizační náklady o delší a širší přístupové cesty a delší elektroinstalační vedení kabelové vedení k ledové ploše v areálu
dostihového závodiště.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 430,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných
prostor" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

 Z/831/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Ohrazenická 159 - oprava el. rozvodů společných prostor"

na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

 Z/832/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Češkova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů" na
běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 610,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Sedláčkova 447 - sanace fasády" na běžné výdaje položky
"Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. v rámci položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) z kapitálových výdajů položky na běžné výdaje.
Finanční prostředky budou použity na nutné opravy jako je výměna oken, oprava bytových jader, oprava střechy dvou bytových domů - lokální nutné odstranění
havarijních stavů, oprava elektroinstalace společných prostor, opravy volných bytů a na další neodkladné opravy. Převod finančních prostředků z ukončených akcí na
základě projektové dokumentace ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel za nižší cenu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 2111 "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 2139 "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o navýšení  a narovnání finanční částky ve výdajové i v příjmové části rozpočtu na úhradu služeb vzniklých v průběhu roku dle uzavřené příkazní smlouvy,
která je uzavřena se Službami města Pardubic a.s. Předmětem příkazní smlouvy jsou všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro města
zabezpečují Služby města Pardubic dle této smlouvy, a to např.: výběr nájemného za pronájem pozemků-hrobových míst a služeb s nimi spojených, vedení příslušné
evidence související s provozováním veřejných pohřebišť a další úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště. Platba za provoz hřbitovů je navržena SmP a.s. dle
předpisů, a proto je nutné v průběhu roku ji narovnat na skutečné úhrady za pronájem hrobových míst a služeb s nimi spojených.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" na kapitálové výdaje
položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na krytí nákladů na výkon technického dozoru investora při realizaci dotačního projektu na základě výsledku výběrového řízení. Finanční
prostředky použity ze zůstatku dokončené investiční akce "Ul. U Kamenné vily".
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Masarykovo nám. - oprava dlažeb - realizace" na běžné
výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na zajištění prací souvisejících s realizací dotačního projektu "Matiční jezero". Jedná se o odborné vytěžení stulíku (nakládání
hydraulickou rukou, odvoz na skládku, skládkovné), který brání provádění prací na odbahnění jezera. Finanční prostředky využity ze zůstatku realizace investiční akce
"Masarykovo náměstí", která se v současné době dokončuje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici" (správce 711 -Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na odbahnění vodní plochy Čičák v parku Na Špici, které nebylo součástí projektu Revitalizace parku Na
Špici. V posledních letech došlo k velkému zhoršení jakosti vody, což dokazují úhyny ryb, úbytek vodního ptactva a rozbory vody. V horkém létě 2018 byla voda
provizorně provzdušňována JSDH MO Pardubice I. Špatný stav vodní plochy nekoresponduje s kvalitou okolních zelených ploch. Z rozborů jednoznačně vyplývá, že bez
odbahnění, likvidace vodních rostlin a čeření vody nelze stávající situaci řešit. Technologické řešení je požadováno ve stejném režimu, jako u Matičního jezera tedy
pomocí vaků. Na jednání komise pro životní prostředí dne 28.8.2019 komise vyslovila obavy, aby odbahněním Čičáku nebylo porušeno nepropustné dno, proto přijala
usnesení: KŽP doporučuje schválení Kč 500,0 tis. na zpracování projektové dokumentace odbahnění Čičáku za podmínky, že prvním krokem zpracování projektové
dokumentace bude provedení hydrogeologického průzkumu, který potv tis. Kč (stávající dřevěná 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov – vybavení nových prostor ZŠ" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).
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V Základní škole Svítkov-Pardubice probíhá od 3. prosince 2018 (období cca 2 let) v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Dle informace odboru
majetku a investic zahájí od počátku měsíce září 2019 stavební dodavatel práce na rozvodech elektro SLB rozvodů, zdravotní techniky, topení a rozvodů pro počítače.
Práce budou prováděny dle stávajícího odsouhlaseného projektu. Z hlediska později požadovaných eventuálních úprav s ohledem na vybavení nábytkem budou určitě
vznikat komplikace na provedených rozvodech, omítkách stěn a podlahách. Vzhledem k tomu, že stávající projekt je vysoutěžen pouze na stavební práce, musí být
vypsáno výběrové řízení na dodávku vybavení nových prostor - tzn. nábytku a dalšího vybavení souvisejícího s výukou a provozem školy, školní jídelny, školní družiny
atd. Toto výběrové řízení bude zajišťovat zřizovatel školy (prostřednictvím OŠKS resp. ORS - oddělení veřejných zakázek) a předpokládaná cena dodávky je cca 10

milionů Kč. Předcházet musí vyhlášení výběrového řízení tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 113,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (45 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího 
roku a stanovení záloh na rok 2019. 

VII. změně rozpočtu roku 2019 byl takto zohledněn příspěvek škol bez jedné mateřské školy a dvou základních škol. Tím bude příspěvek na teplo u těchto základních
škol dorovnán. Po dodání vyúčtování MŠ Hostovice, bude předložen k dorovnání příspěvku i tento požadavek. Jedná se o závazný ukazatel.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Lentilka – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Jedná se o dofinancování nákladů spojených se změnou pracovní pozice mzdové účetní vykonávané externím subjektem na základě dohody o provedení práce na
pracovní pozici administrativně-mzdový zaměstnanec pracující v organizaci na základě pracovní smlouvy na 0,5 pracovního úvazku. Vytvoření této pracovní pozice
souvisí s kompletním zajištěním a zpracováním personální a mzdové agendy a souvisejících administrativních prací (kontrola dotací z ÚP a dalších subjektů, kompletace
a příprava dokladů k vedení účetnictví, naplňování registru smluv apod.) interním zaměstnancem v organizaci. Dne 24.4.2019 proběhla společná kontrola úseku
interního auditu kanceláře tajemníka a ekonomického oddělení odboru školství, kultury a sportu v organizaci. Kontrola byla zaměřená na personální a mzdové
záležitosti. Bylo zjištěno, že zaměstnanec konající administrativně-mzdovou agendu na dohodu o provedení práce ukončil tuto smlouvu a pí ředitelka organizace musí
najít náhradu včetně změny způsobu uzavření pracovního poměru (z DPP na č tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům
pro oc

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 359,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Lentilka – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Jedná se o finanční prostředky na dofinancování zákonného navýšení mezd THP i zdravotních pracovníků, ke kterým došlo v průběhu roku 2018 a 2019 v důsledku
novely vládního nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ředitelkou organizace byl sestaven nesprávně rozpočet,
který počítal pouze s 8 % navýšením platových tarifů u zdravotnických pracovníků. Ve skutečnosti došlo k 10 % navýšení platových tarifů. Současně došlo v roce 2018
(květen-srpen) k výpadku příjmů od zdravotních pojišťoven kvůli uzavření organizace z důvodu rekonstrukce soc. zařízení včetně kanalizace. Tím došlo i k navýšení
neplánovaných nákladů souvisejících s touto rekonstrukcí hrazených z rozpočtu organizace. Tato skutečnost se naplno projevila i v rozpočtu roku 2019, kdy ředitelka
organizace není schopna v tomto roce financovat zákonné navýšení platových tarifů vč. odvodů z vlastních zdrojů.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Jedná se o finanční prostředky vynaložené na oslavy 100. výročí ZUŠ. Celková částka zahrnuje tyto položky: grafické práce a marketing spojené s výročím 108.223 Kč,
reklamní předměty 19.839 Kč, pronájem VČD 28.416 Kč, pronájem sálu DH 16.736 Kč, výlep plakátů 1.888 Kč, pronájem Divadla 29 4.200 Kč.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 – Odbor životního prostředí).
Již v roce 2014 byla zpracována PD na tzv. mokrý poldr na Spojilském odpadu. Zejména kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům k pozemkům nebyla akce dotažena k
územnímu řízení. Vzhledem k možnému využití vytěženého materiálu na dopravní stavby v okolí města (zejména SV obchvat) a tím i zlevnění stavby je účelné dokončit
územní řízení. Investiční záměr byl prezentován na pracovním semináři zastupitelů na Kraskově, projednán v komisi pro strategii a smart city a v komisi pro životní
prostředí. Rada města dne 10. 6. 2019 schválila usnesením R/1436/2019 dokončení dokumentace a pověřila náměstkyni primátora H. Dvořáčkovou jednáním se
zástupci státních organizací o předání investorství mokrého poldru některé státní organizaci. Proto je požadována částka Kč 200 tis. na aktualizaci projektu k ÚR včetně
vyjádření.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" (správce 1327 – Odbor dopravy).
V souvislosti s mimořádnou událostí z června 2019, kdy došlo na nadjezdu Kyjevská k uvolnění omítky z hlavy nosníku pilíře, je nutné provést celkové zabezpečení u
ostatních pilířů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Dostihový spolek Pardubice – záštita na Velkou pardubickou - předfinancování" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).

Na Ministerstvo zemědělství ČR byla podána žádost o poskytnutí záštity ve výši Kč 5 000,0 tis. na Velkou pardubickou steeplechase 2019. Poskytnutí této záštity
prochází schvalovacím procesem na MZe. Než bude rozhodnuto o jejím poskytnutí a provedeny administrativní úkony, a také z důvodu finančního plnění ex-post se
strany MZe, je nutné v rozpočtu města vyčlenit finanční prostředky na předfinancování – překlenutí 2 – 3 měsíců.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – restaurování
historických maleb" na kapitálové výdaje položky "CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská " (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS propojení mostu Červeňák s napojením na CS v ul.
Kyjevská" na kapitálové výdaje položky "CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská " (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Na základě výběrového řízení ze dne 25. 7.2019 byla vysoutěžena částka ve výši 1 425 380,- Kč. Rozsah PD zahrnoval projektovou přípravu cyklistické stezky od
Knonova mostu po ulici Kyjevská. S ohledem na skutečnost, že podmínkou Ministerstva obrany ČR při převodu pozemků v této lokalitě je vybudování komunikace od
mostu Červeňák po ulici Kyjevská, je nutno rozsah této PD rozšířit a k původnímu zadání doplnit i projektovou přípravu cyklostezky od mostu Červeňák. Předmětem
plnění této PD bude dále posouzení a případné úpravy obou mostů pro provoz chodců a cyklistů. Stávající VZMR bude zrušeno a bude vyhlášena nová soutěž na výběr
zpracovatele PD v souladu se zadávacím řádem veřejných zakázek. Projektová dokumentace bude řešit všechny stupně PD, tj. DUR, DSP a DPS včetně autorského
dozoru celkem ve 3 samostatných realizačních etapách. 1. etapa – CS na mostě Červeňák, 2. etapa – CS od mostu Červeňák až po ulici Kyjevská (tj. rozsah dle podmínky
MO), 3. etapa – původní rozsah zadání PD, tj. CS Khonův most a CS od ištění dlouhodobého fungování P-PINK na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice bude v

souladu s dotačními pravidly a v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor města Pardubice uzavře

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,7 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - výkup pozemku" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Finanční prostředky na odkup pozemku a úhradu správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o odkup na základě uzavřené kupní smlouvy v rámci
investiční akce MO VI. 

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - nájem za staveniště" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Finanční
prostředky na úhradu pronájmu za staveniště souvislosti s uzavřením smluv s Povodím Labe při akci Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 67,2 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - věcné břemeno" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Finanční prostředky dle smlouvy o zřízení věcného břemene pro MO VI.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 358,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 557,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 761,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Lonkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Lonkova - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 483,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,4 tis. položka 411. "Dotace MF - sčítání lidu 2021 - obec" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Sčítání lidu 2021 - obec - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,9 tis. položka 411. "Dotace MF - sčítání lidu 2021 - krajské město" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Sčítání lidu 2021 - krajské město - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-20757/2019/1201-21 a MF-20757/2019/1201-22 byly poskytnuty statutárnímu městu Pardubice neinvestiční
dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Dotace ve výši 54 390,- Kč je určena pro obce s působností
obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických
atributů u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit ze svých dostupných zdrojů. Dotace ve výši 34 830,- Kč je určena pro krajské město na
výdaje souvisejících s harmonizací hranic a popisu základních sídleních jednotek.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Energetické audity a průkazy objektů města" na běžné výdaje
položky "Projektové řízení - kontrolní činnost PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Jedná se o položku rozpočtu města související s projektovým řízením. Finanční prostředky budou vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a
dotačně podpořitelných projektů jak z hlediska technické proveditelnosti a kompletnosti, tak i především z hlediska kompletnosti rozpočtů projektů s cílem
minimalizace rizik případných změn či dodatků, které vedou ke zvyšování podílu případných neuznatelných investičních či provozních nákladů zakázky. V roce 2019 se
jedná o kontrolní činnost projektů Památník Zámeček a Gampa+CPD.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž -

Univerzita" na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Návrh usnesení
č. 4 byl stažen.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Smart City - projekty" na kapitálové výdaje položky "Terminál
Univerzita - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Jedná se o finanční prostředky na zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby. V roce 2019 byl vypracován návrh stavby Terminál Univerzita. Jedná se o

celkovou revitalizaci a rekonstrukci stávajících zastávek MHD a regionální autobusové dopravy v ulici Hradecká u Univerzity. Součástí projektu budou nové zastřešené
zastávky s prostory pro cestující, rozšířené nástupní a výstupní hrany po obou stranách komunikace ul. Hradecká, nové komunikace pro pěší a cyklodopravu, nový
informační systém, prostor pro parkování kol, mobiliář a zeleň. V roce 2019 je dopracováván návrh stavby a předpokládá se zahájení projektových prací ve stupni DUR,
DSP d DPS. V roce 2020 se předpokládá vydání společného UR a SP, SP v 06/2020, DPS se předpokládá v 07/2020, kdy bude zároveň připravena realizační projektová
dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI  Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.
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Snížení finanční prostředky v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 240,0 tis. položka 23. "Předpokládaná výše transferu z MO - IT" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Změna financování nákladů na provoz a investice do výpočetní techniky včetně provozních nákladů na jednotlivých městských obvodech, které jsou zahrnuty pod
správu Odboru Informačních technologií MmP.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. v rámci položky "Terminál B - bezpečnostní audit" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Tyto náklady vstupují do hodnoty majetku, tudíž musí být hrazeny z kapitálových výdajů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 545,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště - tribuna B - PD" (správce 711 - Odbor

majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Po upřesnění rozsahu požadovaných prací se bude jednat o kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na zaškolení obsluhy elektrické požární signalizace v budově radnice. Jedná se o náklady, které se nezahrnují
mezi investiční výdaje.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" na
kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny
- vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o oddělení nákladů na výkon technického a autorského dozoru, výkon BOZP, apod. při realizaci dotační akce, které jsou povinnými, ale neuznatelnými náklady
dotačního projektu a musí být hrazeny odděleně. Předpoklad ukončení VŘ na realizaci 10/2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD J. Zajíce 947 - výměna střešních vzduchotechnických jednotek" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky budou použity na zpracování odborného posudku o stavu střešního pláště a jednotek vzduchotechniky včetně návrhu řešení rekonstrukce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje
položky "BD Ohrazenická 159 - oprava schodiště a společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na opravy zámečnických prvků, povrchů schodišť, nátěry a výmalby. Objekt byl kolaudován v roce 1964, společné prostory nebyly
dosud významně opraveny. Jedná se o havarijní stav schodiště, kdy jsou utrhané stupně schodiště a hrozí nebezpečí úrazu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - částečná výměna 2 výtahů" na
kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení vyčleněných finančních prostředků ve výši Kč 5 388,6 tis. na základě výběrového řízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD

Ohrazenická 159 - oprava el. rozvodů spol. prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na uhrazení podílu nákladů na připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě bytového domu Ohrazenická 159 -

163.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 320,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" na
kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro III. etapu cyklostezky v úseku Dražkovice - hranice katastru Mikulovice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský
podnik v Nemošicích" na kapitálové výdaje položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na zjištění odkupu pozemků od Lesy ČR na základě ceny dle znaleckého posudku a dle doporučení pozemkové komise. Rekonstrukce MK Sadová
byla dokončena.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. z běžných transferů položky "COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29) -
příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky "COK (Galerie Gampa a Divadlo 29) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Vedení příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu požádalo svého zřizovatele o úpravu schváleného rozpočtu z důvodu úhrady nákladů souvisejících s

pořízením nehmotného majetku - pořízení a zhotovení webové prezentace COK, Divadla 29 a Galerie města.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Omezení populace holubů" na běžné výdaje položky "Měření
ukazatelů znečištění životního prostředí" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Finanční prostředky na zajištění měření hluku v Hlaváčově ulici na základě stížností občanů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "PPvSZO - Česká abilympijská organizace" na běžné transfery
položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Financování nájemného na tuto akci bylo řešeno formou vyrovnávací platby z prostředků Rozvojového fondu Pardubice, ostatní provozní a osobní náklady organizace
uhradila z vlastních zdrojů. Z důvodu nečerpání dotace byla celá částka vrácena 21.8. 2019 na bankovní účet města.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 37,5 tis. z běžných transferů položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" na běžné
transfery položky "PPvSZO - Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na nákup nástrojového stolku do lékařské ordinace. Schváleno Komisí pro sociální a zdravotní věci dne 3.10.2019.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - odstranění bariér" (správce 711 - Odbor majetku a
investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na odstranění bariér pro děti s tělesným a kombinovaným postižením v rehabilitačním centru Lentilka. Předmětem projektu je výměna 2 ks
vstupních dveří ve výši Kč 80,0 tis., zřízení rampy se zábradlím a úprava sociálního zařízení ve výši Kč 120,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s oceněním nejlepších žáků ZŠ a studentů SŠ v Pardubicích za školní rok 2018/2019, které se uskuteční dne
13.11.2019 v prostorách Auly Univerzity Pardubice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,8 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti - Podzim" na běžné transfery položky "DDM

Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce "Dny medu", která se uskuteční v rámci podzimní části Městských slavností Pardubice.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné
transfery položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky ve výši Kč 350,0 na jednu školu na:
Antivirová ochrana ve výši Kč 125,0 tis. - jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa a jednotná
antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba.
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Povýšení kancelářského balíku Microsoft ve výši Kč 60,0 tis. - jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant
programů, např. v jenom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá
soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

Softwarový management ve výši Kč 70,0 tis. - jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný
diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

Firewall ve výši Kč 30,0 tis. - jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve
škole a internetem. Každoročně se opakující platba.
Rezerva pro technickou podporu ve výši Kč 65,0 tis. - finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 455,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 138,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 111,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 133,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 178,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 193,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.42024.10.2019 Z/898/2019



Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 138,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 183,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Na základě usnesení ZmP č. Z/613/2019 ze dne 30.5.2019 bylo uloženo Odboru školství, kultury a sportu připravit návrhy na odvod finančních prostředků do rozpočtu
zřizovatele v celkové výši Kč 1 945,8 tis. z rozpočtu jednotlivých základních škol ve výši jimi přijatých příspěvků za dojíždějící žáky od jednotlivých obcí, které byly
převedeny do rozpočtu jednotlivých základních škol. Na příspěvcích se podílely obce: Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré
Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová dle počtu dojíždějících žáků do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Celkový počet dojíždějících žáků je 786.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 943,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Od 15.6.2019 je avizována v Základní škole Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše rozsáhlá a kompletní rekonstrukce kuchyně (vč. školní jídelny). Původně se mělo jednat o
akci, která měla probíhat do 30.11.2019. Vzhledem k prodlevě v přípravě akce došlo ke cca půlročnímu zpoždění a akce se protáhne minimálně do konce března
2020.  V souvislosti s touto rekonstrukcí je nutné zajistit stravování především žáků a následně i zaměstnanců školy dovozem stravy. V červnové změně rozpočtu s

ohledem na tehdejší předpoklad ukončení akce bylo zastupitelstvem města odsouhlaseno předfinancování prvního měsíce (září 2019) náhradního stravování a dalších
souvisejících nákladů s úpravou náhradních stravovacích prostor. Byl poskytnutý provozní příspěvek ve výši 907 tis. Kč. V současné změně rozpočtu žádáme o navýšení
příspěvku na provozní náklady na stravování na měsíce říjen, listopad, prosinec. Je kalkulováno se 700 obědy denně, kdy provozní náklady (provozní režie stanovená
dodavatelem, cenu potravin hradí rodiče), na 1 oběd činí tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům pro ochranu
zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis, která
posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“
zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících průběh akce "Dny evropského dědictví 2019" na základě dohod o provedení práce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na pořízení nového krytu elektroinstalace čerpadla na zahradě MŠ. Vzhledem k havarijnímu stavu je ohrožena bezpečnost dětí. Současné dřevěné
krytí je v dezolátním stavu (shnilé dřevo, rozbitá dvířka, nezabezpečený přístup k vedení).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ - Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím je poskytován zálohově a během roku upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a
stanovení záloh na rok 2019. V červnové změně rozpočtu roku 2019 byl takto příspěvek zohledněn školám bez MŠ Hostovice. V současné době bylo předloženo
vyúčtování a příspěvek na teplo je dorovnán i MŠ Hostovice.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 212. "Odvod organizací s přímým vztahem - MŠ Motýlek (J. Ressla)" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Jedná se o odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatel z investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 60,0 tis. za zároveň
navýšení provozního příspěvku této organizace ve stejné výši na pořízení vybavení třídy herním a relaxačním centrem.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 023,5 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 240,1 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Studánka - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byly statutárnímu městu Pardubice zaslány dotační finanční prostředky (druhá platba) - na projekt Rekonstrukce
odborných učeben na základní škole Studánka v celkové výši Kč 11 263,6 tis. Celkem město Pardubice obdrželo dotační finanční prostředky ve výši Kč 15 834,8 tis.

Projekt byl ukončen.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 145,9 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Bratranců Veverkových - odborné učebny - I. etapa" a
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 808,6 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byly statutárnímu městu Pardubice zaslány dotační finanční prostředky - na projekt Rekonstrukce odborných
učeben na základní škole Bratranců Veverkových v celkové výši Kč 7 954,5 tis. Projekt byl ukončen.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 101,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné transfery položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V souvislosti se zprovozněním odborných učeben od září 2018 došlo v Základní škole Spořilov k výraznému nárůstu spotřeby elektrické energie. V učebnách jsou
zapojeny klimatizace, počítače, server, rozvaděče a další spotřebiče s vysokou energetickou náročností. Navíc spotřebu zvýšil i provoz nového výtahu. Oproti době
vyúčtování za období 09/17-08/18 kdy spotřeba činila cca 36.789 kWh, za období následující 09/18-08/19 se spotřeba zvýšila na 51.631 kWh. V předešlých letech byla
spotřeba obdobná jako před rekonstrukcí. Finanční rozdíl činí 101.150,51 Kč. Po proběhlé rekonstrukci, kdy škola hradila množství souvisejících nákladů, jsou její zdroje
omezené a takovéto navýšení je na hranici jejich možností. Je nutné vzít v úvahu i fakt, že podobné požadavky mohou v brzké době dorazit i z ostatních základních
škol, kde proběhly rekonstrukce odborných učeben.

Návrh usnesení Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 234,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vyrovnání za technické zhodnocení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

č. 25

ZmP dne 24.5.2018 usnesením č. Z/2604/2018 schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 2 234,0 tis. Tenisovému klubu Pernštýn 1897, jako vyrovnání za
technické zhodnocení stavby ve vlastnictví města bez č.p. - objektu klubovny stojící na stavební parcele č. 8689 a venkovních úprav na p.p.č. 369 v k.ú. Pardubice v

areálu U Stadionu čp. 1652. Tenisový klub Pernštýn má v současnosti s městem Pardubice uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou
na výše uvedené nemovitosti. Vzhledem k tomu, že mu bude ukončena nájemní smlouva z důvodu záměru realizace investiční akce města, finanční prostředky mu
budou poskytnuty jako kompenzace za technické zhodnocení majetku města nájemcem.

byl stažen
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 466,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vybudování areálu - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
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Zvýšení kapitálových transferů, aby mohla být poskytnuta investiční dotace Tenisovému klubu Pernštýn 1897 Pardubice z.s. (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve výši 3 466 tis. Kč na vybudování nového tenisového areálu v lokalitě Cihelna (6 antukových kurtů vč. zázemí). Záměr poskytnout investiční dotaci v této výši

schválilo zastupitelstvo svým usnesením č. Z/2604/2018 ze dne 24.5.2018, aby mohlo dojít k naplnění tohoto záměru, je zapotřebí vyčlenit v rozpočtu města
požadovanou částku. Schválení poskytnutí dotace a konkrétní veřejnoprávní smlouva bude zastupitelům předložena v samostatné zprávě.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,8 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná
se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,2 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - ZŠ Štefánikova - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,8 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,2 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - ZŠ Dubina, E. Košťála - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,6 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - Závodu míru - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,6 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - Bratranců Veverkových - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - podpora integrace cizinců - vlastní zdroje - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,6 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "dotace MV - Benešovo nám. - podpora integrace cizinců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Transfer finančních prostředků v rámci projektu "Integrace cizinců" - dotace Ministerstva vnitra na jednotlivé školy, které jsou zapojeny do projektu. Jedná se o

základní školy Štefánikova, Dubina - E. Košťála, Bratranců Veverkových, Závodu míru a Benešovo náměstí.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky
"Rekonstrukce zálivů MHD" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na rekonstrukci zálivu MHD Albert HM v ulici Palackého.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "PPvSZO - Nemocnice Pardubice - dotace na přístrojové vybavení" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0 tis. na nákup přístrojové techniky pro oční oddělení Pardubické nemocnice. Jedná se o stropní operační mikroskop OPMI Lumera
700 pro operace šedého zákalu. Celková hodnota přístroje je ve výši Kč 4 300,0 tis.
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Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 584,5 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - předfinancování dotace - RPS nábřeží
Závodu míru - III. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa vlastní zdroje - předfinancování
dotace - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 583,9 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní
zdroje" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).

Aktualizace financování projektu Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru - III. etapa na základě nových skutečností. Toto rozdělení finančních prostředků
je konzultováno se Státním fondem rozvoje bydlení, z důvodu znovu podání žádosti o dotaci. V roce 2019 měla žádost o dotace na tento projekt bodové hodnocení
vyšší než 80 bodů (hranice pro získání dotace), nicméně v rozpočtu SFRB bylo omezené množství finančních prostředků a tento projekt nebyl podpořen. Celkové
náklady projektu jsou ve výši 8 999 427,- Kč z toho dotace (50 % CZV) ve výši 3 915 507,- Kč a vlastní zdroje ve výši 5 083 920,- Kč.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky - projekt OP

Zaměstnanost" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 740,4 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci - projekt OP Zaměstnanost"
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na financování projektů "Ratolest - dětská skupina Zajíčci" a "Ratolest - dětská skupina Berušky". Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor
životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz dokončených vodohospodářských děl" (správce 1015 -

Odbor životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace na akci Mokrý poldr na Spojilském odpadu z Odboru životního prostředí na Odbor
majetku a investic.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné výdaje položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice a.s. finanční prostředky na náklady na zajištění veřejného bruslení a sportovních dnů vč. ostatních drobných nákladů
v souladu se Smlouvou o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu na provoz multifunkční arény.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Na základě žádosti o poskytnutí dotace na provozní náklady společnosti HC Dynamo Pardubice a.s. v sezóně 2019/2020 v celkové výši Kč 15 000,0 tis., které byly
prezentovány na semináři zastupitelů dne 26.9.2019. Požadované prostředky jsou nezbytné pro zajištění potřebného cash - flow v sezóně 2019/2020. Vzhledem k
tomu, že dlouhodobě klesají výnosy z reklamního plnění společností podporujících hokej v Pardubicích, není klub momentálně schopný garantovat z obchodních aktivit
takové příjmy, které by zajistily bezproblémově průběh celé hokejové sezóny, zvláště pak s přihlédnutím k nejistotě v podobě zrušené baráže. HC Dynamo Pardubice
tedy žádá o finanční prostředky v celkové výši Kč 15 000,0 tis. v tomto rozsahu: dotace ve výši Kč 5 000,0 tis. v termínu do 31.12.2019 a dotace Kč 10 000,0 tis. v

termínu do 31.3.2020 s tím, že čerpání této části dotace bude pokrývat náklady sezóny 2019/2020.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" na kapitálové
výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka" (správce 214 - Městská policie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 341,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" na kapitálové
výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému" (správce 214 - Městská policie).
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Jedná se o přesun finančních prostředků mezi stávajícími položkami. Jedná se o finanční prostředky, které odpovídají reálně vynaloženým nákladům dle provedených
prací na digitalizaci městského kamerového systému a s tím související statut uvolnění pozastávky ve výši 10 % dle smlouvy a její nahrazení bankovní zárukou.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2020" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
Jedná se o vyčlenění finančních prostředků na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2020 - 2024". Vzhledem k prudce se zhoršující situaci spojené s nárůstem
cizinců bude statutární město Pardubice žádat o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v následujících letech 2020-

2024. Dotační titul je veden pod Ministerstvem vnitra ČR, odborem azylové a migrační politiky. Statutární město Pardubice, jakožto příjemce dotaci pro rok 2018 a
2019 zadalo zakázku neziskové organizaci Most Pro, o.p.s. Organizace je v lokálních podmínkách jediná, která má s touto problematikou zkušenosti a s cizinci aktivně
pracuje. Vzhledem k tomu, že tato organizace není plátcem DPH, nemůže vyčerpat v rámci dotace částku vyšší než Kč 1 000,0 tis. S ohledem na zvyšující se počty
cizinců v Pardubicích budeme projekt realizovat i v následujících letech. Z tohoto důvodu je nezbytné vysoutěžit dílčí zakázku na integrační aktivity (tlumočení, kurzy
českého jazyka).

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa"
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).

Na základě žádosti starosty MO II - Polabiny bude podána žádost o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť na základě výzvy, kterou Státní fond rozvoje
bydlení vyhlásil v říjnu 2019. Jedná se o akci s názvem Regenerace panelového sídliště - pravý břeh Labe - ul. Gagarinova - XV. etapa. Na akci je zpracování projektová
dokumentace a společné povolení stavby, které nabylo právní moci 16.8.2019. Celkové náklady na realizaci akce dle projektové dokumentace činí Kč 7 900,0 tis. vč.
DPH. Dotace z programu může být poskytnuta max. do výše 50 % uznatelných nákladů. Zbývající částku - vlastní zdroje je připraven uhradit MO II - Polabiny ze svého
rozpočtu na rok 2020, kdy se předpokládá i zahájení realizace stavby. V případě neposkytnutí dotace MO II - Polabiny bude realizovat projekt z vlastních zdrojů.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,5 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika" na běžné výdaje položky "Správa MO I"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika" na běžné výdaje položky "Správa MO III"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií.
Jedná se o přesun finančních prostředků pro dorovnání rozpočtu městských obvodů I. a III. dle skutečných nákladů.

21.11.2019 440 Z/952/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z běžných transferů položky " HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace " (správce 1411 –
Odbor rozvoje a strategie) na běžné transfery položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - zápůjčka" (správce 598 - Odbor ekonomický). 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 234,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vyrovnání za technické zhodnocení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

ZmP dne 24.5.2018 usnesením č. Z/2604/2018 schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 2 234,0 tis. Tenisovému klubu Pernštýn 1897, jako vyrovnání za
technické zhodnocení stavby ve vlastnictví města bez č.p. - objektu klubovny stojící na stavební parcele č. 8689 a venkovních úprav na p.p.č. 369 v k.ú. Pardubice v

areálu U Stadionu čp. 1652. Tenisový klub Pernštýn má v současnosti s městem Pardubice uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou
na výše uvedené nemovitosti. Vzhledem k tomu, že mu bude ukončena nájemní smlouva z důvodu záměru realizace investiční akce města, finanční prostředky mu
budou poskytnuty jako kompenzace za technické zhodnocení majetku města nájemcem. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 466,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové transfery položky "TK Pernštýn 1897 - vybudování areálu - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
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Investiční dotace na vybudování nového tenisového areálu v lokalitě Cihelna (6 antukových kurtů vč. zázemí). Záměr poskytnout investiční dotaci v této výši schválilo
zastupitelstvo svým usnesením č. Z/2604/2018 ze dne 24.5.2018, aby mohlo dojít k naplnění tohoto záměru, je zapotřebí vyčlenit v rozpočtu města požadovanou
částku.

21.11.2019 442 Z/949/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky „HC Dynamo Pardubice – nákup akcií“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie), 

21.11.2019 443 Z/950/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 970,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky „Analýza variant provozu multifunkční arény“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 737,4 tis. z položky 312. "Předpoklad dotace - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice" na položku
421. "Dotace MMR - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice". 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 737 411,85 Kč na projekt IČ EIS:
CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004710 Územní studie krajinné a sídelní zeleně pro ORP Pardubice a města Pardubice.  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 652,2 tis. z položky 23. "Předpoklad dotace - Zprostředkující subjekt integrované územní investice"
na položku 41. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt integrované územní investice". 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice neinvestiční dotaci ve výši 1 652 217,84 Kč, IČ EIS:
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000144 Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 965,4 tis. z položky 23. "Předpoklad dotace - Řízení Strategie integrované územní investice" na
položku 41. "Dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice".
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice neinvestiční dotaci ve výši 1 965 457,50 Kč, IČ EIS:
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000133 Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace II.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o rekonstrukci kuchyně, která je za hranicí životnosti, vyskytl se zde únik plynu v podlaze, gastro vybavení a vzduchotechnika je zastaralé. Jsou zde četné
závady Krajské hygienické stanice.  Bude provedena celková výměna rozvodů elektro, vody, plynu, kanalizace a veškerých povrchů. V přípravnách jídel je třeba vyměnit
obklady a dlažby, rozvody vody, trubky jsou zanešené, neteče teplá voda.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Náklady na právní zastoupení - vyvlastňovací řízení SÚ" na
běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Přesun finančních prostředků v rámci stávajících položek rozpočtu z důvodu nárůstu počtu vypracovaných znaleckých posudků pro oddělení přestupků Odboru
správních agend. Náklady na zpracování znaleckých posudků mají každoročně stoupající tendenci, což je patrné i z přehledu za období 2014 - 2019 (2014 - Kč 441,0 tis.,
2015 - Kč 625,0 tis., 2016 - Kč 732,0 tis., 2017 - Kč 756,0 tis., 2018 - 858,0 tis., 1-10/2019 - Kč 914,0 tis.). Z uvedeného vývoje lze předpokládat, že v letošním roce
přesáhne částka za zpracování znaleckých posudků Kč 1 000,0 tis. Z tohoto důvodu byl již provoz MmP v rámci X. změny rozpočtu navýšen o Kč 500,0 tis. Dalším
důvodem je navýšení cen základních provozních nákladů jako jsou energie, služby apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na běžné výdaje
položky "Oprava havarijního stavu střechy - Pernštýnské nám. 1" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Smlouva na opravu nadstřeší radnice byla uzavřena na základě rozhodnutí RmP R/724/2019 ze dne 11.3.2019. Z důvodu víceprací souvisejících s restaurováním sgrafit
byl na základě rozhodnutí RmP R/2123/201 ze dne 23.9.2019 uzavřen dodatek a smlouva prodloužena do 30.11.2019. V důsledku tohoto prodloužení termínu je nutné
prodloužit objednávku na stavební dozor o jeden měsíc.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje
položky "BD Bělehradská 513 - sanace havarijního stavu střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na dokončení oprav střešního pláště bytového domu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
 Finanční prostředky na drobné havarijní opravy v bytových jednotkách.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav" na běžné
výdaje položky "Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Finanční prostředky na úhradu za zřízení věcného břemene Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav" na běžné
výdaje položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky na opravu sociálního zařízení v objektech Bělehradská 389 a Krátká 673.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro"
na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro" na
běžné výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Přesun finančních prostředků ve výši 240,0 tis. Kč na strojní investice a 10,0 tis. Kč na technickou pomoc. V hospodářském pavilonu v kanceláři ředitelky a hospodářky
byly naměřeny vysoké koncentrace radonu. Po technickém průzkumu na místě a prostudování původní projektové dokumentace bylo zjištěno, že pod hospodářským
pavilonem, přímo pod kanceláří ředitelky a hospodářky, vede starý energetický kanál z kotelny o průřezu cca 100x50 cm. V tomto kanálu byla naměřena velmi vysoká
koncentrace radonu. Pro trvalé snížení koncentrace radonu je řešením odvětrání starého energetického kanálu – vytvoření podtlaku v kanálu, aby radon nemohl
pronikat do kanceláří. Vzduchotechnické zařízení bude ovládané systémem TERA, který řídí intenzitu ovládání na základě okamžitých hodnot koncentrace radonu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 480,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro"
na běžné výdaje položky "MŠ Družstevní - Rosická - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Jedná se o převod finančních prostředků v rámci položky z investic na běžné výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do Kč 40,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné
výdaje položky "Hrazení energií v pronajatých budovách školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Brožíkova - rekonstrukce zpevněných ploch" na běžné
výdaje položky "Hrazení energií v pronajatých budovách školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků na úhradu elektrické energie za nebytové prostory U Josefa 118 za rok 2016 - 2019. Z důvodu zjištěné závady zapojení měřící soustavy
budou dodavatelem vystaveny opravné faktury související s dodávkou el. energie.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace" z kapitálových
výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Jedná se o náklady na zajištění geometrických plánů pro vyznačení a zřízení věcných břemen pro stavební objekty veřejné osvětlení a kanalizace. Jedná se o

neinvestiční výdaj po dokončení realizace a uvedení majetku do užívání. Zřízení věcných břemen se předpokládá ve finančním limitu do Kč 40,0 tis. (podlimitní věcná
břemena).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 349,0 tis. v rámci položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. v rámci položky "Budova radnice - klimatizace společenského sálu" z kapitálových výdajů
na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Jedná se o převod finančních prostředků v rámci položky z investic na běžné výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do Kč 40,0 tis.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Technický stav některých objektů školských zařízení je ve špatném stavu a je třeba tyto objekty alespoň udržovat v co možná nejlepším stavu a bránit vzniku větších
materiálních škod a předcházet vzniku možných úrazů.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení stávající položky "ul. Kostelní" na základě výsledku výběrového řízení na zadání projektové dokumentace a z důvodu možnosti uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem PD. Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Finanční prostředky na realizaci vyvolaných prací při realizaci dotační akce "Náhrdelník na Chrudimce", jedná se o dodávku a montáž zábradlí 7,5 m mezi mlatovou
stezkou a břehem Chrudimky z důvodu zajištění bezpečnosti chodců. Toto zábradlí nebylo v projektové dokumentaci navrženo z důvodu, že náletové keře tvořily
neproniknutelnou hradbu. Před realizací byly z prostoru vyřezány a v současné době je prostor otevřen k řece a hrozí nebezpečí úrazu (jedná se o neuznatelný náklad
hrazený z rozpočtu města odděleně od dotačního projektu). Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Finanční prostředky na realizaci vyvolaných prací při rekonstrukci odborných učeben, jedná se o úpravu a částečnou výměnu litinových radiátorů včetně vypouštění
otopného systému a na úpravu kanalizačního potrubí (jedná se o neuznatelný náklad hrazený z rozpočtu města odděleně od dotačního projektu). Finanční prostředky
využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava střešního pláště" na
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Navýšení stávající položky "CS Žlutý pes SV" na základě výsledku výběrového řízení na zadání projektové dokumentace a z důvodu možnosti uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem PD. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující CS koupaliště - Žlutý pes s CS vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města. SUMF opatření 4.6.9.
Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "NP a sportoviště - platby za energie" na běžné výdaje položky
"BD - revize a ostatní služby" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Finanční prostředky budou použity na služby spojené s úklidem společných prostor a držení pohotovosti k havarijním opravám.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - vratky přeplatků nájemcům NP a pozemků" na běžné
výdaje položky "BD - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy volných bytových jednotek - realizace" na běžné
výdaje položky "BD - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na úhradu zvýšených zálohových plateb za dodávku elektrické energie a úhradě nedoplatků z vyúčtování energií.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský
podnik v Nemošicích" na kapitálové výdaje položky "Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Přesun finančních
prostředků a navýšení stávající položky "přechod Bělehradská" na základě výsledku výběrového řízení na realizaci a z důvodu možnosti uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby. Finanční prostředky využity ze zůstatku dokončené akce.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických
maleb" na běžné výdaje položky "DDM Beta-výměna oken PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Navýšení položky rozpočtu na přepracování potřebné projektové dokumentace projekční firmou, která vzejde z výběrového řízení. Po neúspěšném jednání s původně
vybraným zpracovatelem projektové dokumentace firmou Rotagroup s.r.o. Plzeň, kdy byla požadována úprava této PD, tak aby bylo možné zrealizovat v tomto objektu
samostatně výměnu oken.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržby, služby)" na běžné výdaje
položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na opravu sociálního zařízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné
výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na
kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na běžné
výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 
Finanční prostředky na zakoupení licencí pro Městskou policii Pardubice, které hromadně realizuje Odbor informačních technologií ve výši Kč 1 000,0 tis. a realizaci
strukturované kabeláže a připojení na optickou síť na nové služebně MP na nám. J. Pernera v celkové výši Kč 85,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných výdajů položky "Výstavba, provoz a údržba JSVV" (správce 414 - Kancelář
primátora) na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
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Finanční prostředky na náklady spojené s dodáním a výměnou PC pro obsluhu SVOP Pardubice, který je umístěn na Oddělení krizového řízení.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 460,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Odtah motorových vozidel" na běžné výdaje položky "Správa a
údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci položek Odboru dopravy na opravy zálivů MHD.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I/2" na běžné
výdaje položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Finanční prostředky v rámci akce nasvícení přechodu pro chodce v ul. Pražská Pardubice na úhradu nájemného.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy cyklostezek" na běžné výdaje položky "Správa a údržba
komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Informační systém - opravy a údržba" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy parkovacích automatů" na běžné výdaje položky
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na opravu zábradlí včetně komplexního otryskání a nátěru podchodu M407 v ul. Fidrova.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
Příjem účelové neinvestiční dotace na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné výdaje položky "Sběr BRKO od
občanů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

O oddělený sběr bioodpadů je ze strany občanů stoupající zájem, v tuto chvíli se již zapojilo více než 3 500. Z tohoto důvodu vzrostly i náklady na svoz BRKO.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné výdaje položky "Provoz

separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z běžných výdajů položky "Svoz komunálních odpadů" na běžné výdaje položky "Provoz

separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Finanční prostředky na provoz separačních dvorů. V lednu 2019 došlo otevřením nového separačního dvora Na Staré poště k navýšení počtu separačních dvorů
provozovaných na území města Pardubic na 9. Separační dvory jsou občany velmi využívány. Tyto odpady lze až z 85 % materiálově využít, jen 15 % je nevyužitelných a
končí na skládce. Naproti tomu odpady odevzdané do velkoobjemových kontejnerů končí na skládce všechny.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Odstraňování bariér na komunikacích" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Cyklověž - provoz" na běžné výdaje položky "Oprava
cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava cyklostezky Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na provedení opravy cyklistické stezky Semtín před prostorem hlavní brány až po zastávku Semqelb.
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Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 850,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Elektromobilita města" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
výdaje projektu "Elektromobilita města - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Projekt nebyl v roce 2019 realizován, není zařazen do rozpočtu na rok 2020.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Inteligentní parkování kol - cyklověž Univerzita" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Inteligentní parkování kol - cyklověž Univerzita - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt nebyl v roce 2019 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25 713,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém - křižovatky" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Projekt nebyl v roce 2019 realizován, požadavek na realizaci byl zařazen do rozpočtu na rok 2020.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 42 500,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt nebyl v roce
2019 realizován, požadavek na realizaci byl zařazen do rozpočtu na rok 2020.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. položka "Předpokládaná dotace - Koncepce zeleně - sídelní zeleň" a zároveň návrh na snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje projektu "Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
Projekt nebyl dotačně podpořen, požadavek na realizaci byl zařazen do rozpočtu na rok 2020 a je nárokováno krytí z vlastních zdrojů.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 372,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 426,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 751,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 889,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání pro ZŠ Ohrazenice, Npor. Eliáše, J. Ressla a MŠ Kamínek.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunikace s veřejností" (správce 414 - Kancelář primátora) na
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Finanční prostředky na uzavření dohody o provedení práce na písemné zpracování kroniky města Pardubic za rok 2018.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. z běžných výdajů položky "Slavnostní akce města" (správce 414 - Kancelář primátora) na
běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na náklady spojené se zapůjčením inventáře na akci "Vzpomínkové setkání".

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 49,9 tis. z kapitálových transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné
transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Úprava rozpočtu na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje o změnu rozdělení finančního příspěvku na rok 2019. V souladu se smlouvou o

spolupráci při zabezpečování požární ochrany byla celková výše příspěvku poskytované statutárním městem Pardubice HZS Pardubického kraje ve výši Kč 3 776,0 tis. v

rámci V. změny rozpočtu na rok 2019 rozdělena na pořízení investic ve výši Kč 650,0 tis. a zajištění provozní činnosti ve výši Kč 3 126,0 tis. Po provedeném výběru
dodavatelů na nákup dlouhodobého hmotného majetku bude činit investice 600 136,- Kč. a provozní část 3 175 864,- Kč.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" (správce
711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov) - výstavba nové MŠ - dodávka herních prvků a technologie" (správce 1734 -

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" (správce
711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov) - výstavba nové MŠ - dodávka herních prvků a technologie" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ze správce 711 - OMI na správce 1734 - OŠKS na zajištění dodávky herních prvků a technologie do nově budované MŠ, na kterou je
podána žádost o dotaci. Termín dokončení realizace projektu je do 09/2020.  Prostřednictvím ORS, odd. veřejných zakázek proběhlo ve dvou termínech zadávací řízení
na dodavatele hraček a technického vybavení. V zákonem stanovené lhůtě nebyla zadavateli doručena žádná nabídka. Z tohoto důvodu a také proto, že se jedná o

neuznatelný náklad dotačního projektu, bylo vedením města rozhodnuto, že předmětné vybavení bude zajištěno prostřednictvím OŠKS. Uvedená cena vychází ze
zpracovaného rozpočtu zadávací dokumentace dle konkrétní specifikace: herní pomůcky, výpočetní technika, programové vybavení ve finančním limitu pro

neinvestiční majetek v celkové hodnotě cca Kč 595,0 tis. vč. DPH; herní pomůcky a výpočetní technika ve finančním limitu pro investiční majetek v celkové hodnotě cca
Kč 535,0 tis. vč. DPH.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 420,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Studánecký les - III. etapa" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "Studánecký les - III. etapa" - projekt je ve fázi neukončeného zadávacího řízení veřejné zakázky. Dotace
nebude v roce 2019 čerpána.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "ZŠ E. Košťála - odborné učebny" - realizace projektu zahájena koncem září 2019 s předpokládanou
prostavěností 15,1 mil. (kryto rozpočtem vlastních zdrojů). Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny" - realizace projektu zahájena koncem září 2019 s

předpokládanou prostavěností 4,3 mil. (kryto rozpočtem vlastních zdrojů). Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "ZŠ J. Ressla. - odborné učebny" - realizace projektu zahájena koncem září 2019 s předpokládanou
prostavěností 4,9 mil. (kryto rozpočtem vlastních zdrojů). Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27 960,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny"
zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
stejné výši. V. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "Zkvalitnění DI - ul. Dělnická" - realizace projektu je ve fázi ukončeného zadávacího řízení veřejné
zakázky. Dotace bude čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími
cyklostezkami" zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) ve stejné výši. 
Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "CS Kunětická" - realizace projektu je ve fázi zahájeného zadávacího řízení veřejné zakázky. Dotace bude
čerpána v roce 2020.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 915,5 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - RPS Závodu míru - III. etapa" zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 083,9 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS Závodu míru - III. etapa" zároveň
snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
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Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "RPS Závodu míru" - projekt je ve fázi zadání výběrového řízení na realizaci. Realizace za předpokladu
přiznání dotace v roce 2020.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,4 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti" na běžné
výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky budou použity na představení KyberLIFE, jako součást projektu "Kyber děti", který je aktivitou Týmu pro mládež Pardubice. Celý projekt je zaměřen
na děti a jejich rizikové trávení volného času, úzce spjatého s využíváním sociálních sítí. Projekt "Kyber děti" chce působit nejen na děti samotné, ale také na osoby,

které tráví s dětmi většinu času a mají vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy rodiče a učitele. Z tohoto důvodu je, kromě samotného představení pro děti,
součástí projektu také proškolení pedagogů ZŠ Dubina a beseda pro rodiče na téma kyber. Tyto aktivity budou zajištěny členy Týmu pro mládež Pardubice. Především
kpt. Mgr. Jiřím Tesařem, tiskovým mluvčím a preventistou PČR. Přesun finančních prostředků doporučila Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality dne 13.10.2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Digitalizace městského kamerového systému" na běžné
výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému" (správce 214 - Městská policie).

Finanční prostředky, které dle postupů účetnictví nesplňují hranici technického zhodnocení a je nutné přeúčtování na podlimitní technické zhodnocení.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy
za DNP" (správce 214 - Městská policie).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" na běžné
transfery položky "Náhrada mzdy za DNP" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na náklady za DNP vyplácené zaměstnavatelem v prvních dnech nemoci.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" na běžné
transfery položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků mezi stávajícími položkami.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. položka 211. "Příjmy z vlastní činnosti - Dětské dopravní hřiště" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy s firmou Centrum služeb za poskytování dopravní výuky ZŠ a MŠ ve druhém pololetí 2019.
Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 53,5 tis. položka 12. "Transfer na MO III - provoz služebny MP" a zároveň návrh na snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů služebny v úřadovně MO III - Studánka. Jedná se o přefakturaci nákladů na provoz, který hradí MO III.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,9 tis. položka 2324. "Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
Přijaté náhrady za způsobenou škodu současnými nebo bývalými zaměstnanci Městské policie ve výši 8 712,- Kč a o poskytnutou podporu dle zákona o službě vojáků v

záloze, kdy se zaměstnanec Městské policie zúčastnil vojenského cvičení.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. položka 4121. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Finanční prostředky získané činností Městské policie na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o které navyšujeme prostředky na mzdy zaměstnanců MP.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 4121. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Finanční prostředky na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lázně Bohdaneč a statutárním městem Pardubice o výkonu obecného stavebního úřadu na k.ú.
Rybitví.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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V současné době (od 12.11.2019) je zástupkyně pověřená vedením Mateřské školy Korálek (Rumunská) nucena zajišťovat distribuci stravy do MŠ ze Základní školy E.
Košťála z personálních důvodů. Tři kuchařky jsou v pracovní neschopnosti. V této MŠ rodiče projevili nespokojenost s úrovní stravování a personálním zajištěním
kuchyně v takové míře, že vedoucí ŠJ a další personál kuchyně podlehl tlaku a onemocněl. Pro zajištění stravování vychází věcná režie za 14 dní v listopadu na 85 tis.

Kč, v prosinci za 15 dní na 91 tis. Kč. Dovoz stravy za listopad bude činit cca 8 tis. Kč, za prosinec také 8 tis. Kč. Celkem náklady do konce roku mohou činit 190 tis. Kč.
Tímto může být ohroženo hospodaření organizace, proto doporučujeme požadovaný přesun alespoň na období platby v prosinci.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

Jedná se o finanční prostředky na odměny ředitelek MŠ. V roce 2018 došlo k obměně ředitelek 5 mateřských škol (MŠ Doubek, Svítkov a Lány na Důlku - odvolání
ředitelky, MŠ Pastelka - Rosická - odchod bývalé ředitelky do důchodu, MŠ Mladých - odchod bývalé ředitelky do důchodu, MŠ n. Závodu míru - rezignace bývalé
ředitelky na funkci, MŠ Hostovice - odchod bývalé ředitelky do důchodu). Pro usnadnění nástupu nových ředitelek do funkce byly odborem školství, kultury a sportu
vytipované velmi schopné stávající ředitelky, které se staly pro nové ředitelky mentorkami seznamujícími je s chodem a náročnými požadavky na funkci ředitele školské 
příspěvkové organizace. Za dobu celého roku je jim navržena odměna za metodické vedení nad rámec svých povinností a pomoc s vedením jednotlivých organizací.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 27,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Základní škola Pardubice - Pardubičky je stravována Mateřskou školou Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8., v jejímž objektu má svojí výdejnu stravy. V době od
24.4. do 30.6. 2019 mateřská škola nebyla schopná pro základní školu zajistit dodání stravy z důvodu dlouhodobé nemoci personálu. Stravování po tuto dobu zajišťuje
Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870. Náklady na provozní režii (platy kuchařek 91 tis. Kč a energie 53 tis. Kč) a distribuci stravy (25 tis. Kč) činí Kč 169,0
tis. Vzhledem k tomu, že původní zajištění stravování mělo být zajištěno jen do 31.5. propočet nákladů byl 149 tis. Kč. Nemoc personálu se protáhla i do měsíce června
a vícenáklady byly o 20 tis. Kč vyšší. Těchto 20 tis. Kč nebylo ze zdrojů zřizovatele pokryto. Další navýšení je požadováno na 50 % pokrytí projektu STOP násilí, tzn. ve
výši 7,5 tis. Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "DDM Alfa - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky jsou určené na úhradu nákladů spojených s havárií vodovodního potrubí. Zvýšené náklady spojené s havárií vody pojišťovna neuznala vzhledem k
tomu, že DDM Alfa není vlastníkem objektu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery
položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Navýšení finančních prostředků z důvodu neplánovaného prodloužení rekonstrukce školní jídelny. Až do září 2019 musela zajistit náhradní stravování z Menzy
Pardubice v počtu 100 porcí dětských a 14 dospělých. Rozdíl mezi odhadem a skutečnou cenou ční 30,0 tis. Kč. Dalšími neplánovanými souvisejícími náklady byla
oprava IT rozvodů, které byly porušeny při zmiňované rekonstrukci. Celkem bylo doposud poskytnuto této MŠ na náhradní stravování a náklady související
s rekonstrukci 129,0 tis. Kč.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 309,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ

Spořilov - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na nákup nové myčky. Současně používaný mycí stroj Winterhalter využívaný školní kuchyní v ZŠ Spořilov je v havarijním stavu. Myčka nemyje
pouze oplachuje. Vzhledem ke stáří a stavu je neopravitelná. Předložený požadavek je spoluúčastí na pořízení nové myčky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 87,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ

Ohrazenice - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na nákup nového plynového kotle. Současný plynový kotel využívaný školní kuchyní v ZŠ Ohrazenice je v havarijním stavu, došlo k vyboulení dna,
což hraničí s bezpečností. Vzhledem ke stáří a stavu je neopravitelný. Předložený požadavek je spoluúčastí na pořízení nového plynového kotle (45 tis. Kč). Další
požadavek je na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s rekonstrukcí odborných učeben. Konkrétně se jedná o 12 ks Elektroboxu do učebny ICT v pořizovací hodnotě
42 tis. Kč. Toto vybavení nebylo zahrnuto do dodávky v rámci prací prostřednictví OMI.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ

Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V současné době (21.11.-20.12.) je ředitelka MŠ Wintrova z personálních důvodů (dlouhodobá nemoc kuchařky) nucena zajistit distribuci stravy pro MŠ ze ZŠ Erno
Košťála. Osobní režie je stanovená na 24 Kč za 1 oběd a věcná režie je stanovená na 14 Kč za jeden oběd. Jedná se o cca 50 porcí denně (22 dní), což vychází cca na 41

tis. Kč. Distribuce stravy (dovoz) na toto období (22 dní) vychází cca na 11,5 tis. Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné
transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. V rámci IX. změny rozpočtu byl ZŠ Spořilov
navýšen příspěvek ve výši 302 tis. Kč. V současném požadavku je zohledněno navýšení na zbývající náklady související se správou a vybavením IT v rámci rekonstrukce
odborných učeben. V roce 2019 byla na každou školu (v rámci rekonstrukce odborných učeben - 8 ZŠ) vyčleněná částka 350 tis. Kč na antivirovou ochranu, povýšení
kancelářského balíku Microsoft, softwarový management, firewall, rezervu pro technickou podporu apod.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z běžných transferů položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" na běžné
výdaje položky "Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z položky DDM ALFA - KD Hronovická na položku Senioři Pardubice. Jedná se o finanční
prostředky, které nebyly využity na uhrazení nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje
položky "Areál K Dolíčku - nákup mobilní buňky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Finanční prostředky na nákup mobilní buňky do areálu FS K Dolíčku 63. V současné době je pro osazení časomíry a zázemí obsluhy časomíry a rozhlasu využívána
buňka, která je za hranicí životnosti, je polorozpadlá a nedá se ji opravit. Nákupem nové buňky se vylepší zázemí pro obsluhu časomíry a rozhlasu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Úroky stávajících úvěrů a půjček" na běžné transfery položky
"Daň z přidané hodnoty (DPH)" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o navýšení finančních prostředků na platbu DPH.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Výročí 30 let od Sametové revoluce" na běžné transfery položky
"VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů souvisejících s promítáním videospotu k připomenutí 30 let od Sametové revoluce na obrazovce umístění před VČD
Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 88,0 tis. z běžných výdajů položky "Výročí 30 let od Sametové revoluce" na běžné výdaje položky
"Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Na položce "Výročí 30 let od Sametové revoluce" již nevzniknou další výdaje a finanční prostředky budou využity na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním
kulturních a kulturně společenských akcí, nákladů souvisejících s vypsaným konkurzním řízením na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Turistické informační
centrum Pardubice.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,8 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Doubek - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,9 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 39,5 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Kytička - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23,1 tis. položka 412. "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova  - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o

závazný ukazatel rozpočtu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,6 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje k projektu v rámci Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci byly pro školské příspěvkové
organizace zřizované statutárním městem Pardubice (MŠ Doubek, MŠ Kytička, MŠ Klubíčko, MŠ Pospíšilovo nám. a ZŠ Štefánikova), které jsou zapojeny do projektu
"Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 222 915,- Kč.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 840,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje byl organizaci Sociální služby města Pardubic poskytnut příspěvek na dofinancování provozu (rozdíl mezi
dotací přiznanou v 1. a 2. kole v celkové výši Kč 5 384,0 tis. a v rámci 3. kola finanční prostředky ve výši Kč 1 456,0 tis.). Finanční prostředky jsou rozděleny: provoz
denního stacionáře ve výši Kč 523,0 tis., provoz domova se zvláštním režimem ve výši Kč 2 443,0 tis. a provoz domovů pro seniory ve výši Kč 2 418,0 tis. a ve výši Kč 1
456,0 tis. na pečovatelskou službu.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 422,5 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 314,6 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 2 422 447,2 Kč a neinvestiční dotaci ve výši

3 314 608,9 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008313 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Npor. Eliáše Pardubice.   

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 069,0 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Spořilov - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 002,3 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Spořilov - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 11 069 040,1 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 
3 002 263,7 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008315 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov Pardubice.   

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 553,0 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Družstevní - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 946,7 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Družstevní - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 3 552 951,9 Kč a neinvestiční dotaci ve výši

4 946 750,7 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008312 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní Pardubice.  

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 958,6 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 192,9 tis. položka 411. "Dotace MMR - ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - I. etapa" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokynu k platbě obdrželo statutární město Pardubice investiční dotaci ve výši 6 192 953,4 Kč a neinvestiční dotaci ve výši

2 958 541,0 Kč na projekt IČ EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008314 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice Pardubice.  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce podchodu M119 nám. Republiky" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním zadání pro rekonstrukci podchodu M119 na nám. Republiky.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 092,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky
"Oprava propustků Free Zone" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na provedení oprav celkem osmi propustků ve Free Zone podél komunikace k Panasonicu.

12.12.2019 483 Z/1016/2019 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 419,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Diagnostika mostu M104 Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).

12.12.2019 484 Z/1017/2019 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 048,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na běžné výdaje položky " Oprava zálivu MHD ul.
Průmyslová" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky
"Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Finanční prostředků na úhradu nákladů na odměny pracovníků zajišťujících výuku anglického jazyka v Britském centru Pardubice.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
Ve dnech 16.-17.12.2019 proběhne ve Společenském sále radnice seminář pro ředitele škol a školských zařízení "Právo ve školství". Seminář je uzpůsoben na míru
školským příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Pardubice. Převáděné prostředky budou použity na uzavření dohody o provedení práce s

lektorkou paní Mgr. Marií Pickovou - právnička ČŠI.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 175,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce"
(správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" na běžné výdaje položky "Výkon
sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků v rámci dotace Výkon sociální práce s výjimkou agendy Sociálně-právní ochrany dětí, které nebyly kryty
dotací. Dle rozhodnutí MPSV-2019/40191-224/2 ze dne 24.7.2019 byla poskytnuta dotace pouze ve výši Kč 2 473,0 tis., zbývající část finančních prostředků je musí být
uhrazena z rozpočtu MmP.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů" na
běžné transfery položky "Náhrada za DNP vyplácená zaměstnavatelem" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti vyplácené zaměstnavatelem z důvodu zrušení karenční doby od 1.7.2019, kdy
zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti již od prvního dne nemoci.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 257,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "MŠ n. Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 352,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky " ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky " ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor)
na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V souladu s usnesením Z/162/2003 ze dne 16. 12.2003 se jedná o 50 % vybraného nájemného ze všech nebytových prostor pronajímaných statutárním městem
Pardubice v objektech užívaných školskými příspěvkovými organizacemi, které však tyto prostory nevyužívají ke své hlavní činnosti. V souladu s usnesením R/848/2004
ze dne 5.10.2004 budou tyto prostředky přerozděleny mezi jednotlivé školské organizace v poměru dle velikosti pronajaté plochy. Finanční prostředky přerozděleny
mezi jednotlivé organizace v poměru dle velikosti pronajaté plochy. Finanční prostředky budou využity na související práce a údržbu pronajatých prostor, které však
nesou dle nájemní smlouvy zabezpečovány nájemci. Jedná se např. o sekání sousedních pozemků, o údržbu okolních cest apod.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 269,0 tis. položka 2229 "FV minulých let - Program podpory sportu" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Jedná se o vratku části dotace poskytnuté v roce 2018 BK Pardubice a.s., IČO: 27654796 z Programu podpory sportu realizaci projektu „Podpora sportu mládeže –
projekt Golden Talents“. Společnost pochybila při čerpání dotace a na základě výzvy vrátila neoprávněně čerpané prostředky. Finanční prostředky byly připsány na účet
města dne 29.10.2019.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 2122 "Odvod organizace - ZŠ A. Krause" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ZŠ a MŠ A. Krause ve výši 50.000,00 Kč a zároveň navýšení  provozního příspěvku této organizace ve
stejné výši na renovaci IT techniky ve škole. Počítače jsou 10 let staré a již jsou neopravitelné a nekompatibilní s novějším softwarem.

Zvýšení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 117,6 tis. položka 412 "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 109 719,- Kč na činnost a provoz Turistického informačního centra Pardubice v roce
2019 z programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,8 tis. z běžných výdajů položky "Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na úhradu za zapůjčení stolů a židlí na akci "Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů", která se konala ve dnech 9. a 10.10. 2019.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 147,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V současné době probíhá na základní škole ZŠ Benešovo náměstí rekonstrukce odborných učeben a rekonstrukce elektrorozvodů. Z důvodu nutnosti uvolnění učeben
byla škola nucena přemístit 3 třídy do náhradních prostor (nájemné 42 tis. Kč). S tím souvisí vybavení dvou učeben v Domově mládeže v Rožkově ulici a DDM Alfa -

odloučeném pracovišti na DDM Delta v  Gorkého ul. Protože se některé předměty učí ve skupinách a pro skupiny již nejsou ve škole volné učebny, bylo nutné zakoupit
flip charty (35,7 tis. Kč), aby mohla výuka probíhat alespoň na chodbách. Další náklady související s uvedenou rekonstrukcí jsou stěhovací práce, náklady na likvidaci a
odvoz starého vybavení z učeben apod. (69,3 tis. Kč).  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 078,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel.

V Základní škole Svítkov-Pardubice probíhá v části nad školní jídelnou rekonstrukce - přístavba školy. Z těchto důvodů musí být zajištěno náhradní stravování žáků. Po
předešlých jednáních bylo zajištěno vyvařování a distribuce jídel ve spolupráci se Sociálními službami města Pardubic. Provozní režie bez surovin, které hradí žáci, je ze
strany SsmP stanovena na 42,61 Kč bez DPH. Prozatím byl škole ze strany zřizovatele poskytnutý příspěvek ve výši Kč 3.449.600,00 na období 12/2018-10/2019,
přičemž škola vyčerpala do konce září 2019, 2.887.905,00 Kč. V této změně rozpočtu je předložen požadavek na dofinancování nákladů na měsíce listopad, prosinec a
leden 2020 ve výši 1.078,0 tis. Kč. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů souvisejících s odchodem ředitelky příspěvkové organizace do starobního důchodu.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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V rámci přípravy projektu Inteligentní dopravní systém – parkovací systém došlo ve vazbě na postup zadávacího řízení „Dodávka jednotného systému řízení parkování
a efektivního využívání volných parkovacích kapacit“ a podmínek plánované dotační podpory k rozhodnutí samostatně sledovat náklady v souvislosti s parkovacími
automaty.  Finanční prostředky budou čerpány ve vazbě na Rámcovou smlouvu o dodávce a montáži parkovacích automatů v rámci Dodávka jednotného systému
řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice „ČÁST B“. Dle původního předpokladu byl nákup a jejich
provoz uvažován jako součást dotačního projektu Inteligentní dopravní systém – parkovací systém. Vzhledem k tomu, že parkovací automaty jsou poskytovatelem
dotace vyhodnoceny jako koncová zařízení, jež nemohou naplnit parametry dotační podpořitelnosti projektu, budou tyto náklady hrazeny v plném rozsahu z vlastních
zdrojů rozpočtu města. Ve vazbě na plánovaný dotační projekt „Inteligentní d tis. Kč (stávající dřevěná - nábytková  přepážka již neodpovídá bezpečnostním nárokům
pro ochranu zaměstnanců, ochrana majetku je konzultována s pojišťovnou a odpovídá jejím nárokům na pojištění, návrh na výměnu vychází z doporučení firmy Viavis,
která posuzovala bezpečnostní rizika našeho úřadu).vacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a
následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“
zadávacího řízení veřejné zakázky. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné výdaje položky "Parkovací automaty - provoz systému" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Finanční prostředky na dodávku a instalaci parkovacích automatů včetně bezplatného pětiletého servisu na základě dílčích objednávek objednatele, poplatky spojené s

provozem parkovacího automatu, poplatky za zřízení clearingového centra pro platbu bankovními kartami a za připojení parkovacího automatu k této službě,
mimozáruční a pozáruční servis parkovacích automatů. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí dat v

potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení veřejné
zakázky. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020 a maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030.

Snížení finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - věcné břemeno" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Na základě úpravy smlouvy s Povodím Labe, započnou úhrady za zřízení věcného břemene až skutečným předáním staveniště, tzn. v roce 2020.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 90,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Anenský podjezd -

dopravní řešení - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro projekt rozšíření vozovky v Anenském podjezdu.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 870,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na běžné výdaje položky "Oprava zálivu MHD Na
Spravedlnosti" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky na celkovou opravu zálivu Na Spravedlnosti v ul. J. Palacha ve směru z města.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Světelná a signalizační zařízení" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za provoz

placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky v souvislosti s kompenzací DPmP za provoz placeného stání.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky Paramo -

Letiště - podél I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Finanční prostředky na opravu a výměnu dlažby na cyklostezce v úseku Paramo - letiště podél silnice I/2.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 675,4,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Oprava lávky mostu Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na zajištění pilířů sepnutím konstrukce lávky k železobetonovým pilířům mostu, které je nutné provést s ohledem na značnou degradaci stávající
konstrukce a v souvislosti s mimořádnou událostí z října 2019.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 153,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO II" na běžné výdaje položky "Správa MO I" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO I" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 142,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO IV" na běžné výdaje položky "Správa MO III"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO III" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa MO V" na běžné výdaje položky "Správa MO VIII" (správce
1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO II" na běžné výdaje položky "Správa MO II"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Správa MO VII" na běžné výdaje položky "Správa MO VII"

(správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Přesun finančních prostředků dle skutečných potřeb všech městských obvodů na zajištění nákupu licencí pro Microsoft 365 a Skype plus CAL pro rok 2020.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky
"Oprava zálivu MHD ul. Palackého - Albert" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Finanční prostředky na dofinancování opravy zálivu MHD Albert - ul. Palackého dle závěrečné fakturace ve výši Kč 1 984 372,17 Kč. V rozpočtu města na rok 2019 je
vyčleněna částka ve výši Kč 1 900,0 tis.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 446,1 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce
budovy radnice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Rozpočtová změna je navržena na základě doporučení společnosti, která provádí na MmP audit. Jedná se o část výdajů, které byly v r. 2019 uhrazeny z položky Provoz

MmP. Podle názoru auditorské společnosti je třeba přeřadit tyto výdaje z hlediska formální rozpočtové správnosti pod položku Rekonstrukce budovy radnice. V
některých případech to může být diskutabilní, protože náklady souvisely s úpravami, které by se uskutečnily i bez rekonstrukce, resp. nebyly součástí projektu
rekonstrukce (obměna interiérů kanceláří vedení města - např. dodávka a instalace osvětlení, malování, úpravy elektroinstalace apod.). Auditorská společnost však
tento názor nesdílí, dle jejího názoru jde o výdaje investičního charakteru, neboť probíhaly ve stejném období jako rekonstrukce budovy radnice.

13.01.2020 500 R/2729/2020 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. v rámci položky "Správa městských obvodů" (správce 1814 - Odbor informačních
technologií) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba ubytovny Češkova čp. 1240" na běžné výdaje položky
"Bytové domy - oprava a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Finanční prostředky budou použity na opravu havárie oběhového čerpadla v bytovém domě E. Košťála 1016.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 080,8 tis. položka 42. "Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 002,6 tis. položka 41. "Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj obdrželo statutární město Pardubice dotaci na realizaci akce IČ: CZ.6.2.67/0.0/0.0/16_066/0008316
"Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Staňkova" v celkové výši 10 083 393,53 Kč.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje
položky "Křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Přesun finančních prostředků na samostatnou položku. Jedná se o proplacení faktury č. 119009 na částku 85 000,- Kč TR Engineering s.r.o. za zpracování projektové
dokumentace křižovatky ulic Bartoňova a Blahoutova.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky
"Cyklostojany - centrální část města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Přesun finančních prostředků na samostatnou položku. Jedná se o proplacení faktury č. 217190031 SmP, a.s. za montáž cyklostojanů.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. v rámci položky "PPvSZO - Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením" z běžných
transferů na běžné výdaje (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na pořízení nástrojového stolku do ordinace lékaře. Stolek bude v majetku města Pardubic.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na položku
421. "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt IČ: 014D241009297 "Pardubice (Rosice) -
Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" byla poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. V rámci akce byl zakoupen dopravní automobil pro JDSH MO VII

Rosice v hodnotě 975.636,20 Kč a požární přívěsný vozík v hodnotě 38 496,- Kč. Celkové náklady projektu činily 1 013 594,- Kč a 538,2 Kč na uveřejnění ve Věstníku.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Předpokládaná výše
dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se příjem dotace od
Pardubického kraje v roce 2020. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na
položku 12. "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,4 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň návrh na snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se
příjem dotace od Pardubického kraje v roce 2020.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" na
běžné výdaje položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na nákup požárního přívěsného vozíku.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na položku 421.

"Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace z programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt IČ: 014D241009303 "Pardubice I -

Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" byla poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. V rámci akce byl zakoupen dopravní automobil pro JDSH MO I Střed v

hodnotě 992 099,0 Kč a požární přívěsný vozík v hodnotě 38 496,- Kč. Celkové náklady projektu činily 1 030 595,- Kč a 538,2 Kč na uveřejnění ve Věstníku. 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I. Střed" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I Střed- předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se
příjem dotace od Pardubického kraje v roce 2020. 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 280,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na
položku 12. "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,4 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Předpokládaný transfer z MO I

Střed byl vypočítán na základě celkové konečné fakturace v prosinci 2019 a finanční prostředky byly převedeny z rozpočtu MO do rozpočtu MmP. Finanční prostředky
za uveřejnění ve Věstníku budou mezi rozpočty MmP a MO I vypořádány v roce 2020. 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" na běžné
výdaje položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Jedná se o finanční prostředky na nákup požárního přívěsného vozíku.  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" na položku 
421. "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace z programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt IČ: 014D241009286 "Pardubice
(Hostovice) - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" byla poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. V rámci akce byl zakoupen dopravní automobil pro
JDSH MO VIII v hodnotě 1 099 262,- Kč. Celkové náklady projektu činily 1 099 262,- Kč a 538,2 Kč na uveřejnění ve Věstníku. 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Předpokládaná výše
dotace z rozpočtu Pardubického kraje nebyla v roce 2019 poskytnuta. Bylo nutné stanovit předfinancování z vlastních zdrojů a předpokládá se příjem dotace od
Pardubického kraje v roce 2020.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 349,3 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice"
na položku 12. "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,7 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Předpokládaný transfer z MO VIII byl vypočítán na základě celkové konečné fakturace v prosinci 2019 a finanční prostředky byly převedeny z rozpočtu MO do rozpočtu
MmP. Finanční prostředky za uveřejnění ve Věstníku budou mezi rozpočty MmP a MO I vypořádány v roce 2020.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,4 tis. položka 415. "Dotace od mezinárodních institucí - URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Finanční prostředky v rámci projektu URBACT - Tech Revolution - kurzové rozdíly na základě přepočtu pevným kurzem stanoveným MmP pro rok 2019 (libra - 28,558).

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 081,5 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - platba za dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Finanční prostředky od obcí - příspěvek na dojíždějící žáky do základních škol v Pardubicích. Jedná se o obce Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil,
Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany a Stéblová.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP

vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
Finanční prostředky na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi MP a obcemi.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17,2 tis. položka 411. "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Na základě rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 1920172/2019/ONP/RM/ROZ-II. o poskytnutí dotace na 2 rezidenční místa pro rok 2019 v oboru klinické logopedie byla poskytnuta
dotace organizaci Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum v celkové výši 17 125,- Kč.
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Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 609,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 601,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byla MŠ Duha a ZŠ Družstevní přidělena dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů.
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 611,2 tis. z položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a na položku
411."Dotace MŽP - Revitalizace Matičního jezera" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 605,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Jedná se o úpravu příjmové a výdajové části rozpočtu projektu č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008289 "Revitalizace Matičního jezera" na základě proplacení dílčí části
dotace 10.611.191,80 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Dofinancování projektu včetně podání žádosti o proplacení zbývající výše dotace v roce 2020.

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,2 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk dle části druhé hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, byl
poskytnut finanční příspěvek na asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem ve výši 10 250,- Kč. 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,9 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
Na základě rozhodnutí KÚ Pk dle části druhé hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, byl
poskytnut finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu ve výši 19 860,- Kč.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 262,2 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši.
Na základě rozhodnutí KÚ Pk dle části druhé hlavy IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, byl
poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu lesních porostů sadbou ve výši 262 200,- Kč.
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 35 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "MŠ

Svítkov - výstavba nové MŠ (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 60 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky ""ZŠ

Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 28 776,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Revitalizace Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 117 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Snížení financování rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019 - úvěr v rámci výše uvedených investičních akcí nebyl čerpán.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Náhrdelník na Chrudimce" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 918,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor)
na kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

23.01.2020 513 Z/1103/2020

23.01.2020 514 Z/1104/2020

23.01.2020 511 Z/1101/2020

23.01.2020 512 Z/1102/2020



Úprava financování na základě ukončené realizace dotačního projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu č.
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011986 "Náhrdelník Chrudimky (úsek 66)". Celkové realizační náklady projektu dle skutečně uhrazených faktur za období 06/2019-
12/2019 v celkové výši 13.617.128,06 Kč. V současné době probíhá administrace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně bude podána žádost
o proplacení dotace, která bude proplacena až v roce 2020. Realizace a financování projektu ukončeno k 18.12.2019. Podklady ke skutečné výši dotace a vydání
rozhodnutí budou vyžádány na ORS.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" (správce 811 -

 Odbor hlavního architekta) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
V roce 2019 nebyla akce realizována.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. v rámci položky "RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) z běžných výdajů na běžné transfery.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 100,0 tis. v rámci položky "RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) z běžných výdajů na běžné transfery.

23.01.2020 518 Z/1108/2020 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z

kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 133. "Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 174,7 tis. položka 133. "Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 397,8 tis. položka 135. "Příjmy žadatelů o řidičské oprávnění" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 329,0 tis. položka 136. "Správní poplatky - provozování živnosti" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 571,0 tis. položka 136. "Správní poplatky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 41,9 tis. položka 1382. "Zrušený odvod z loterií" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 099,3 tis. položka 1385. "Daň z technických her" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 687,3 tis. položka 1381. "Daň z hazardních her" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 286,7 tis. položka 15. "Daň z nemovitosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu daňových příjmů na základě skutečně přijatých finančních prostředků.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "TJ Synthesia - splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 24. "VaK Pardubice a.s. - splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu položky "Přijaté splátky půjčených prostředků" na základě skutečně přijatých finančních příspěvků.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 214,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 022,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
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Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 754,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje bytů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu kapitálových příjmů na základě skutečně přijatých finančních prostředků.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 099,7 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 196,2 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 911,4 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená poplatníky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 351,9 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO vybíraná srážkou" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 985,6 tis. položka 11. "Daň z příjmů PO" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Úprava rozpočtu daňových příjmů na základě skutečně přijatých finančních prostředků.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování dotace"
a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 480,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje MO II - předfinancování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Úprava příjmové a výdajové části rozpočtu projektu "Regenerace panelového sídliště Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" z důvodu nepodání žádosti o dotaci. Akce
bude financována z rozpočtu Městského obvodu II - Polabiny. Celkové stavební náklady dle uzavřené smlouvy o dílo jsou ve výši Kč 10 851,0 tis. vč. DPH - financování v
roce 2019 bylo ve výši Kč 2 480 500,- Kč vč. DPH (předfinancování z rozpočtu MmP), dofinancování z rozpočtu MO II a ukončení realizace akce bude v roce 2020.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Lesní hospodářské osnovy" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Lesní hospodářské osnovy - dotace" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Akce nebyla v roce 2019 realizována.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,6 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní
náklady" na kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Úprava příjmové a výdajové části rozpočtu na základě skutečně přijatých finančních prostředků na realizaci projektu Územní studie krajinné a sídelní zeleně ORP

Pardubice. V roce 2019 statutární město Pardubice obdrželo dotaci ve výši 737 411,85 Kč. Celkové náklady v roce 2019 byly ve výši Kč 862,5 tis. Přesun finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu - nastavení účetní a rozpočtové správnosti.
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 87,0 tis. z kapitálových transferů položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice -

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Příspěvek byl ZŠ Ohrazenice schválen v rámci XI. změny rozpočtu na rok 2019 jako spoluúčast na pořízení nového plynového kotle v ceně Kč 45,0 tis. Další požadavek
byl na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s rekonstrukcí odborných učeben (12 ks elektro boxu do učebny ICT v pořizovací ceně Kč 42,0 tis.). Dodatečně bylo
zjištěno, že se jedná o požadavek na neinvestiční náklady. Jedná se o korekci dle rozpočtové skladby.

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. V rámci III. změny rozpočtu na
rok 2019 bylo ZmP schváleno navýšení provozního příspěvku ZŠ Benešovo nám. o Kč 10,0 tis. Jednalo se o finanční prostředky určené na ubytování švédských
pedagogů v Pardubicích. Tato akce se však neuskutečnila a škola vrátila finanční prostředky na účet města.

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

MŠ Srdíčko byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek na předfinancování dotace na revitalizaci zahrady MŠ. Dotaci během roku 2019 MŠ obdržela a poskytnutý
příspěvek od zřizovatele na předfinancování projektu vrátila zpět na účet města.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek - záštita na Velkou pardubickou -

předfinancování" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 23. "Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou - MZe" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Vekou Pardubickou - MZe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na základě uzavřené Dohody o udělení záštity Ministerstva zemědělství ČR. Účelem dohody byla podpora Velké pardubické steeplechase jako
nejstaršího evropského kontinentálního dostihu a nejstaršího závodu se sportovní tradicí v ČR, který se konal dne 13.10.2019. Statutární město Pardubice uvolnilo ze
svého rozpočtu finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0 tis. na předfinancování této záštity (usnesení č. Z/843/2019), které byly dne 26.9.2019 zaslány na účet Dostihové
spolku Pardubice. Vráceny do rozpočtu města byly 10.12.2019. Dne 27.12.2019 byla na účet města připsána záštita MZe ve výši Kč 5 000,0 tis., která byla na účet
Dostihového spolku zaslána dne 30.12.2019.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 23. "ZŠ Waldorfská - vyúčtování energií" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 411,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Základní škola Waldorfská hradí z příspěvku zřizovatele náklady na teplo dodavateli EOP. V roce 2019 ZŠ zjistila, že za měřidlem tepla ve škole je odbočka mimo

budovu školy do jiného objektu (Živnostenský úřad), ale firmou EOP nedocházelo k odpočtu odebíraného tepla, tzn. spotřeba tepla Živnostenského úřadu byla
fakturována zároveň i ZŠ Waldorfská. Daný stav reklamovali, nicméně reklamace byla firmou EOP uznána pouze 3 roky zpětně (za období 2016, 2017, 2018).

Stanovisko zřizovatele (Odbor školství, kultury a sportu) k řešení reklamace:
EOP účtoval duplicitně ZŠ Waldorfské náklady na odběrné místo Živnostenský úřad
Uznání reklamace je dle zákona opravdu pouze 3 roky zpětně
Zřizovatel doporučuje akceptovat návrh firmy EOP - vratka ve výši 642 855,88 Kč vč. DPH (vratka byla připsána na účet města v prosinci 2019). V budově ZŠ Waldorfská
sídlí taktéž soukromé anglické gymnázium AGYS, který se na platbách za energie podílel poměrnou částí. Odbor majetku a investic na základě faktury uhrazené ZŠ

přeúčtovává AGYSu spotřebu.
Odbor majetku a investic přepošle AGYSu poměrnou částku ve výši 231 778,- Kč na jejich účet v roce 2020.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka
412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VIII" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka
412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VII" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk, ze dne 20.8.2019 Z/373/19 byla statutárnímu městu Pardubic přidělena programová dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí na rok 2019. Finanční prostředky byly přeposlány do rozpočtu městských obvodů VIII - Hostovice ve výši Kč 54,0 tis. a
MO VII - Rosice ve výši Kč 27,0 tis.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

Snížení předpokládané výše dotace a transferu finančních prostředků z rozpočtu MO II - Polabiny. Akce nebyla v roce 2019 realizována.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 237,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "URBACT - Tech revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
Snížení předpokládané výše dotace na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Předpokládaná výše dotace byla v rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč
390,0 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 152 508,65 Kč.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2020" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců 2020 - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.
Snížení předpokládané výše dotace. Akce nebyla realizována.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 023,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,2 tis. z běžných výdajů položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář
tajemníka) na běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Snížení předpokládané dotace na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Předpokládaná výše dotace byla v

rozpočtu města na rok 2019 schválena ve výši Kč 3 588,0 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 2 520 856,11 Kč. Jedná se o víceletý projekt s průběžným
financováním.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 845,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve
stejné výši.
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve
stejné výši.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6 tis. běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Nastavení rozpočtové a účetní správnosti. Snížení předpokládané výše dotace na základě skutečně zaslaných finančních prostředků. Předpokládaná výše dotace byla v

rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč 4 255,1 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 754 460,31 Kč. Jedná se o víceletý projekt s průběžným
financováním, který bude ukončen v roce 2020 včetně závěrečného finančního vypořádání.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 183,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Snížení předpokládané výše dotací na základě skutečně přijatých finančních prostředků. 

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 503,6 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení Strategie integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

Předpokládaná výše dotace byla v rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč 3 517,8 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 3 207 801,04 Kč. Jedná se o

průběžné financování.
Předpokládaná výše dotace byla v rozpočtu na rok 2019 schválena ve výši Kč 4 255,0 tis., skutečně přijaté finanční prostředky byly ve výši 3 751 451,15 Kč. Jedná se o

průběžné financování.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,4 tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Finanční prostředky na náhrady mzdy v době nemoci (prosinec 2019) v rámci dotace "Sociálně právní ochrana dětí". Od 1.7.2019 došlo ke zrušení karenční doby, tj.
došlo ke zrušení neplacené části za první tři dny nemoci.
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Finanční prostředky na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Platba
daně z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Jedná se o navýšení finanční prostředků na odvod DPH na Finanční úřad Pardubického kraje. Upravený rozpočet po XI. změně na rok 2019 byl Kč 50 200,0 tis.  Dne
23.12.2019 odešla úhrada DPH za přiznání k DPH za měsíc listopad 2019 v částce 5 186 279,- Kč. Celkové náklady na platbu DPH tedy v roce 2020 činily 56 008 592,62
Kč.
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Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k  12 / 2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2019 12 00274046

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1
53021  Pardubice I

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 402 045 400,00 392 749 500,00 392 749 456,94
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 968 900,00 9 880 300,00 9 880 251,56
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 28 976 600,00 33 328 500,00 33 328 508,82
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 299 424 400,00 310 410 000,00 310 409 991,15
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 078 100,00 46 078 040,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 602 865 800,00 598 778 218,00 698 721 682,70
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

půdního fond
25 000,00 256 800,00 256 831,98

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 25 000,00 199 700,00 199 735,73
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.

odpadu
38 093 100,00 39 544 600,00 40 003 509,36

0000 1341 Poplatek ze psů 2 282 000,00 2 339 200,00 2 338 638,73
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 295 000,00 5 152 200,00 6 138 148,88
0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 150 000,00 101 037,00
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o

řidič.opr.
1 250 000,00 1 647 800,00 1 647 800,00

0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde
neuvedené

27 000,00

0000 1361 Správní poplatky 28 351 000,00 27 373 000,00 27 320 588,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 70 000 000,00 8 312 700,00 8 312 689,25
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 41 900,00 41 899,13
0000 1385 Dílčí daň z technických her 72 099 300,00 72 099 355,31
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135 000 000,00 144 286 700,00 144 286 717,83
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 17 327 300,00 2 000 000,00 2 000 000,00
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a

podob.subje
420 000,00 320 000,00 320 000,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 772 300,00 2 772 220,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 81 356 829,00 81 356 829,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 635 000,00 135 888 609,00 135 878 976,69
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 2 945 500,00 2 945 520,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 77 366 500,00 77 365 164,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO 253 000,00 252 913,62
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 41 685 100,00 41 685 080,92
0000 Bez ODPA 1 640 149 500,00 2 037 216 356,00 2 138 518 586,60
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 47 000,00
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00
1070 Rybářství 10 000,00 10 000,00 48 000,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

2125 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 123 342,81
2125 Podpora podnikání a inovací 123 342,81
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 116,00
2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 28 178,61
2143 Cestovní ruch 32 294,61
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2144 Ostatní služby 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 764 022,40
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 239 118,03
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 500 000,00 500 000,00 1 003 140,43
2212 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 5 319,00
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00
2212 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 417 000,00 416 668,32
2212 Silnice 427 000,00 431 987,32
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 000 000,00 24 000 000,00 28 454 027,00
2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 000,00 125 000,00 1 114 000,00
2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 2 000,00
2219 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 500 000,00 500 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 100 000,00 24 626 000,00 30 070 027,00
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 150,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 13 150,00
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 160 000,00 160 000,00 221 000,00
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 160 000,00 160 000,00 221 000,00
2339 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 45 710,00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 20 000,00 45 710,00
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 60 000,00 60 000,00
3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 80 256,00
3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 31 200,00
3111 Mateřské školy 140 000,00 200 000,00 171 456,00
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 511 991,00
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 198,60
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 231 800,00 231 778,00
3113 Základní školy 500 000,00 731 800,00 757 967,60
3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 50 000,00
3114 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00
3114 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 60 000,00
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 110 000,00 60 000,00
3239 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 126 500,00 127 200,00 158 232,00
3314 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 500,00 4 500,00 4 160,00
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 800,00 838,00
3314 Činnosti knihovnické 132 000,00 133 500,00 163 230,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 779 113,80
3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 5 000,00 4 500,00
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 495,93
3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000,00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 815 000,00 797 109,73
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 281 800,00 226 875,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25 000,00 281 800,00 226 875,00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73 100,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
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3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128 000,00 131 041,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 128 000,00 204 141,00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 78 400,00 85 835,20
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 80 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 158 400,00 165 835,20
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 153 065,00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 23 780 000,00 23 780 000,00 23 309 158,25
3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 225 000,00 2 225 000,00 2 256 158,64
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 787 008,00
3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000 000,00 5 000 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 26 005 000,00 31 005 000,00 31 505 389,89
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 583,00
3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 686 000,00 724 822,20
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 686 000,00 791 405,20
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 913 000,00 913 000,00 931 002,04
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 46 568,00
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00
3421 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,85
3421 Využití volného času dětí a mládeže 913 000,00 923 000,00 987 571,89
3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 60 000,00 56 110,00
3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 60 000,00 127 110,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 13 000,00 13 250,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 86 290 000,00 86 362 600,00 86 048 899,57
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 800 000,00 39 800 000,00 42 497 087,05
3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 499,52
3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 7 000 000,00 23 754 000,00 23 754 120,00
3612 Bytové hospodářství 133 100 000,00 149 929 600,00 152 313 856,14
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 032 100,00 1 035 100,00 1 053 094,64
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 28 155 200,00 28 186 300,00 28 085 935,30
3613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30,00 38,72
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 660 000,00 13 662 370,00 10 532 285,49
3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10,97
3613 Nebytové hospodářství 42 847 300,00 42 883 800,00 39 671 365,12
3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 34 000,00 40 102,07
3631 Veřejné osvětlení 34 000,00 40 102,07
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 2 100 000,00 2 125 933,20
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 1 100 000,00 945 305,97
3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 178 732,75
3632 Pohřebnictví 2 000 000,00 3 200 000,00 3 249 971,92
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 150 000,00 4 427 000,00 2 923 105,80
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 200 000,00 1 200 000,00 1 994 121,45
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300 000,00 5 300 000,00 10 563 495,40
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk
8 000,00 53 000,00 51 822,50

3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 574,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 17 721 000,00 17 721 059,40
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 6 300 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 958 000,00 28 701 000,00 33 260 178,55
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 950 000,00 950 000,00 1 055 100,00
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3726 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 120 000,00 120 000,00 133 100,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 070 000,00 1 070 000,00 1 188 200,00
3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00
3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 500,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 10 500,00 10 500,00
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 6 600,00 6 600,00
3745 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 65 400,00 55 400,00 23 058,00
3745 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 500,00
3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 500,00 16 500,00
3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 96 000,00 60 593,00
3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 118 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 400,00 175 000,00 107 251,00
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 115 500,37
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 251,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 000,00 300 000,00 115 751,37
3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 520,00
3792 Ekologická výchova a osvěta 520,00
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 30 000,00
4341 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 459,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 1 459,00
4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4352 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 618,00
4352 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 400,00
4352 Tísňová péče 3 018,00
4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 148,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 148,00
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 700,00 12 697,00
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 12 700,00 12 697,00
5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 161 500,00 171 431,00
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 318 000,00 14 502 700,00 16 817 394,49
5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36 000,00 61 000,00 324 096,34
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 354 000,00 14 775 200,00 17 362 921,83
5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 18 180,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000,00 18 180,00
5521 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 210,00
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 117,42
5521 Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 1 327,42
6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 919,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 000,00 919,00
6117 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 200 000,00 6 600,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 1 200 000,00 6 600,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 17 100,00 695 017,53
6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 4 000,00
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 800,00 3 800,00 12 070,00
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 7 000,00 7 000,00
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk
1 300,00 5 222,02

6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 35 400,00 94 797,73
6171 2328 7 285,00
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6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 900,00 53 371,00
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného

dlouhodob.maje
237 000,00 237 000,00

6171 Činnost místní správy 44 800,00 316 500,00 1 121 763,28
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 369 300,00 460 100,00 4 556 225,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 369 300,00 460 100,00 4 556 225,68
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 225 573 627,32
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
1 606 467,81

6330 4138 Převody z vlastní pokladny 67 748 867,15
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 318,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně
4 294 929 280,28

6399 2143 Kursové rozdíly v příjmech -7 344,47
6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 300,00
6399 Ostatní finanční operace 1 000,00 -7 044,47
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 313 800,00 313 703,62
6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 69 000,00 69 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 382 800,00 382 703,62
6409 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 64 003,07
6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 000,00
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 90 649,00
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 119 179,00
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 186 542 100,00 322 500,00 51 505,60
6409 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 100 199 800,00
6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 703,28
6409 Ostatní činnosti j.n. 286 741 900,00 322 500,00 5 607 039,95

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 211 163 200,00 2 357 876 356,00 6 780 125 853,15

19.02.2020 14:49:06 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 5 / 37



Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 910 000,00 1 490 000,00 1 231 577,95
1014 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 910 000,00 151 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2 110 000,00 2 400 000,00 1 382 577,95
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 46 000,00 44 935,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 719 350,00 1 294 036,87
1031 Pěstební činnost 1 500 000,00 1 765 350,00 1 338 971,87
1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1036 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00
1036 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu -186 282,00
1036 Správa v lesním hospodářství 48 000,00 -138 282,00
1037 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 243 210,00
1037 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
150 000,00

1037 6121 Budovy, haly a stavby 380 000,00 18 419,10
1037 Celospolečenské funkce lesů 150 000,00 680 000,00 261 629,10
2115 5169 Nákup ostatních služeb 2 650 000,00 2 161 000,00 699 689,53
2115 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00
2115 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 631 300,00
2115 6122 Stroje, přístroje a zařízení 368 700,00 368 512,76
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 650 000,00 4 200 000,00 1 107 202,29
2125 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 151 700,00 141 820,00
2125 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
35 400,00 35 327,00

2125 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 900,00 12 764,00
2125 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 306 600,00 137 300,00
2125 5173 Cestovné 255 200,00 255 144,02
2125 5175 Pohoštění 300,00 226,00
2125 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 500 000,00 1 500 000,00

2125 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným
organizacím

1 000 000,00 1 000 000,00

2125 Podpora podnikání a inovací 1 000 000,00 3 262 100,00 3 082 581,02
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 11 500,00 11 500,00
2141 5169 Nákup ostatních služeb 560 000,00 40 000,00 13 156,00
2141 5175 Pohoštění 424 000,00 423 500,00
2141 5194 Věcné dary 84 500,00 84 098,00
2141 Vnitřní obchod 560 000,00 560 000,00 532 254,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 268 000,00 257 614,11
2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 325 000,00 1 211 000,00 748 390,04
2143 5194 Věcné dary 1 300 000,00 1 230 000,00 1 227 650,76
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
150 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 338 300,00 1 478 300,00 1 458 500,00
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
7 280 000,00 7 280 000,00 7 280 000,00

2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

117 600,00 117 582,00

2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 33 000,00 33 000,00
2143 Cestovní ruch 12 503 300,00 12 652 900,00 12 157 736,91
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 000,00 400 000,00 3 570,00
2169 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 100 000,00 82 013,00
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 2 000 000,00 500 000,00 85 583,00
2212 5122 Podlimitní věcná břemena 80 000,00 160 600,00 25 581,39
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 28 000,00 17 189,00
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2212 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 175 000,00 65 684,81
2212 5154 Elektrická energie 100 000,00 276 000,00 246 518,85
2212 5164 Nájemné 44 000,00 109 000,00 63 214,88
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 170 000,00 763 400,00 505 209,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 38 274 000,00 38 565 600,00 37 626 175,01
2212 5171 Opravy a udržování 46 075 000,00 57 305 000,00 55 286 266,35
2212 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 50 000,00
2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
200 000,00 1 500 000,00

2212 6121 Budovy, haly a stavby 84 479 000,00 100 790 080,00 59 460 736,25
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 154 275,00
2212 6130 Pozemky 14 820 000,00 24 588 000,00 6 573 555,00
2212 Silnice 184 377 000,00 224 470 680,00 160 024 405,54
2219 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 4 500,00
2219 5122 Podlimitní věcná břemena 10 000,00 60 000,00 26 620,00
2219 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 8 982,00
2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000,00 16 000,00
2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 64 000,00 33 488,00
2219 5154 Elektrická energie 40 000,00 55 000,00 45 500,85
2219 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 58 080,00
2219 5164 Nájemné 130 000,00 129 000,00 67 735,00
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 83 000,00 73 000,00 10 285,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 7 112 000,00 9 481 800,00 7 680 699,12
2219 5171 Opravy a udržování 12 529 000,00 28 476 200,00 24 501 247,31
2219 5175 Pohoštění 1 000,00 280,00
2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
40 000,00 40 000,00

2219 6121 Budovy, haly a stavby 168 711 000,00 136 619 000,00 48 542 810,11
2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 24 000 000,00
2219 6130 Pozemky 3 000,00 2 500,00
2219 6341 Investiční transfery obcím 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 191 409 400,00 202 905 100,00 84 790 756,06
2221 5169 Nákup ostatních služeb 99 300,00 99 220,00
2221 5171 Opravy a udržování 7 320 800,00 6 578 587,02
2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
600 000,00 600 000,00 600 000,00

2221 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000 000,00 8 658 000,00 5 598 408,65
2221 6121 Budovy, haly a stavby 3 010 000,00 3 476 200,00 2 377 440,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13 610 000,00 20 154 300,00 15 253 655,76
2223 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 56 845,00
2223 5194 Věcné dary 110 000,00 110 000,00 109 990,80
2223 Bezpečnost silničního provozu 260 000,00 260 000,00 166 835,80
2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 000,00 18 000,00
2229 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00
2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00
2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 860 000,00 2 024 000,00 15 422,44
2229 5171 Opravy a udržování 90 000,00 10 000,00 1 815,00
2229 5179 Ostatní nákupy j.n. 190 000,00 190 000,00 188 760,00
2229 6121 Budovy, haly a stavby 17 400 000,00 260 600,00
2229 6123 Dopravní prostředky 6 250 000,00 1 400 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 833 000,00 3 927 600,00 205 997,44
2251 5169 Nákup ostatních služeb 58 700,00 58 685,00
2251 5171 Opravy a udržování 100 000,00 41 300,00
2251 6202 Nákup majetkových podílů 6 200 000,00 6 200 000,00
2251 Letiště 100 000,00 6 300 000,00 6 258 685,00
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2292 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65
2310 5122 Podlimitní věcná břemena 5 000,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 1 074 700,00 1 068 895,85
2310 Pitná voda 10 000,00 1 079 700,00 1 068 895,85
2321 5169 Nákup ostatních služeb 679 000,00 613 000,00 403 356,00
2321 5171 Opravy a udržování 240 000,00 485 800,00 249 921,07
2321 5492 Dary obyvatelstvu 1 000 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 243 000,00 144 837,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 959 000,00 1 341 800,00 798 114,07
2333 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00
2333 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 25 000,00 325 000,00
2339 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 19 369,26
2339 5151 Studená voda 70 000,00 158 000,00 112 389,00
2339 5154 Elektrická energie 330 000,00 341 000,00 314 272,18
2339 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 55 000,00 45 902,44
2339 5171 Opravy a udržování 150 000,00 383 000,00 152 990,70
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 600 000,00 961 000,00 644 923,58
2341 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 10,00
2341 5154 Elektrická energie 50 000,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 786 200,00 15 446 100,00 12 816 148,31
2341 5171 Opravy a udržování 70 000,00 68 579,00
2341 6121 Budovy, haly a stavby 140 000,00 140 000,00 69 383,82
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 976 200,00 15 656 200,00 12 954 121,13
3111 5123 Podlimitní technické zhodnocení 71 000,00 70 486,13
3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 200,00 4 113,00
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 161 200,00 1 159 799,99
3111 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 726,00
3111 5151 Studená voda 38 700,00 38 436,00
3111 5152 Teplo 70 000,00 69 846,00
3111 5153 Plyn 10 700,00 10 621,00
3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 800,00 70 785,00
3111 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 5 929,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 636 700,00 610 294,10
3111 5171 Opravy a udržování 5 760 200,00 5 485 571,94
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
26 755 000,00 32 184 600,00 32 179 900,00

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

7 984 400,00 7 983 972,60

3111 6121 Budovy, haly a stavby 81 120 000,00 62 825 500,00 25 549 135,04
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 880 500,00 1 878 264,37
3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
642 000,00 642 000,00

3111 Mateřské školy 108 175 000,00 114 347 300,00 75 759 880,17
3113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 47 600,00 47 472,01
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 691 000,00 5 558 121,47
3113 5139 Nákup materiálu j.n. 410 000,00 406 120,77
3113 5151 Studená voda 121 100,00 121 107,00
3113 5152 Teplo 809 500,00 770 509,00
3113 5154 Elektrická energie 74 600,00 73 946,70
3113 5164 Nájemné 493 000,00 517 000,00 516 205,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 64 400,00 64 291,00
3113 5171 Opravy a udržování 13 166 500,00 12 588 692,07
3113 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 49 745,00
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3113 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
65 140 000,00 80 245 500,00 79 971 422,12

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

25 531 600,00 25 531 279,40

3113 6121 Budovy, haly a stavby 137 084 000,00 207 581 000,00 98 759 190,05
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 000,00 105 626,95
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
828 000,00 828 000,00

3113 Základní školy 202 887 000,00 335 257 800,00 225 401 728,54
3114 5171 Opravy a udržování 335 700,00 311 100,68
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 118 000,00 1 719 300,00 1 719 300,00

3114 6121 Budovy, haly a stavby 115 000,00 110 075,01
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 1 118 000,00 2 170 000,00 2 140 475,69
3115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
17 000,00 17 000,00

3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 17 000,00 17 000,00
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 251 000,00 1 658 200,00 1 658 200,00

3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 251 000,00 2 861 000,00 2 860 964,00
3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 51 300,00 50 564,00
3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 260 000,00 254 100,00
3119 5169 Nákup ostatních služeb 2 247 000,00 168 600,00 15 902,00
3119 5171 Opravy a udržování 7 610 000,00 202 000,00 99 593,89
3119 5175 Pohoštění 36 200,00 36 110,00
3119 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00
3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
10 000 000,00

3119 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00
3119 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
1 492 000,00 278 800,00

3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 23 849 000,00 1 008 900,00 468 269,89
3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
5 200,00 5 200,00

3122 Střední odborné školy 5 200,00 5 200,00
3231 5171 Opravy a udržování 16 500,00 16 468,10
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 969 000,00 4 149 000,00 4 149 000,00

3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 761 100,00 1 761 089,00

3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým
organizacím

42 000,00 42 000,00

3231 Základní umělecké školy 3 969 000,00 5 968 600,00 5 968 557,10
3239 5131 Potraviny 2 000,00 3 300,00 3 225,00
3239 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 215 000,00 213 944,60
3239 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00
3239 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 916,00
3239 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 643,00
3239 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00
3239 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 6 142,99
3239 5167 Služby školení a vzdělávání 600 000,00 533 000,00 451 100,00
3239 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 18 000,00 13 735,00
3239 5175 Pohoštění 10 000,00 27 700,00 27 663,00
3239 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 959,00

19.02.2020 14:49:06 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 9 / 37



Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

3239 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

10 000,00 10 000,00

3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 895 000,00 762 328,59
3291 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10 000,00 10 000,00
3292 5131 Potraviny 5 000,00 4 247,00
3292 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 61 500,00 61 170,01
3292 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 50 000,00 38 057,02
3292 5154 Elektrická energie 15 000,00 20 500,00 20 478,13
3292 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 52 000,00 36 577,19
3292 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 000,00 24 271,00
3292 5175 Pohoštění 10 000,00 2 000,00
3292 5194 Věcné dary 10 000,00 18 000,00 17 774,00
3292 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
64 000,00 64 000,00

3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 200 000,00 298 000,00 266 574,35
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
2 700 000,00 645 300,00 327 775,59

3299 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 1 634 500,00 1 631 045,51
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 107 000,00 79 800,00 30 000,00
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 Pohoštění 32 600,00 32 298,82
3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
10 000,00 10 000,00

3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00
3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
20 000,00 20 000,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 813 000,00 2 850 100,00 2 476 437,91
3311 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 21 501,70
3311 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
7 000,00 7 000,00

3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

52 002 000,00 52 146 000,00 52 146 000,00

3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

9 750 000,00 9 750 000,00

3311 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 450 000,00 24 986,50
3311 Divadelní činnost 52 652 000,00 62 553 000,00 61 949 488,20
3312 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 55 000,00 55 000,00 42 135,00
3312 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 2 000,00 1 750,00
3312 5164 Nájemné 2 500,00 1 000,00 900,00
3312 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 5 400,00
3312 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 150,00
3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
8 400,00 8 400,00

3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

20 000,00 20 000,00

3312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

20 000,00 20 000,00

3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 19 700,00 19 700,00
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
25 880 000,00 25 380 000,00 25 380 000,00
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
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3312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

6 850 000,00 6 850 000,00

3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 17 200,00 17 200,00
3312 Hudební činnost 25 947 000,00 32 382 300,00 32 367 635,00
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 470 000,00 1 415 000,00 1 262 021,00

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 364 000,00 429 500,00 367 699,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
443 000,00 448 000,00 356 499,52

3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 187 800,00 187 800,00 143 896,00
3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 600,00 9 600,00 4 265,79
3314 5123 Podlimitní technické zhodnocení 6 000,00 6 000,00
3314 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 119,00
3314 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 882,60
3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000,00 2 000,00 130,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 587 000,00 580 000,00 540 831,93
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 211 800,00 202 800,00 135 455,10
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 135 000,00 126 000,00 59 840,09
3314 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 6 701,00
3314 5152 Teplo 64 000,00 64 000,00 48 831,00
3314 5153 Plyn 75 000,00 75 000,00 40 443,01
3314 5154 Elektrická energie 80 000,00 71 000,00 56 742,28
3314 5157 Teplá voda 3 000,00 3 000,00 2 127,00
3314 5161 Poštovní služby 5 000,00 6 500,00 1 900,00
3314 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 35 981,83
3314 5164 Nájemné 150 200,00 154 200,00 143 400,00
3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
29 000,00 33 500,00 14 227,50

3314 5169 Nákup ostatních služeb 136 500,00 115 500,00 78 179,78
3314 5171 Opravy a udržování 36 000,00 66 000,00 31 400,00
3314 5172 Programové vybavení 10 000,00 5 000,00
3314 5175 Pohoštění 200,00 200,00
3314 5189 Jistoty 1 000,00 1 000,00
3314 5194 Věcné dary 6 800,00 9 800,00 8 945,00
3314 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 12 500,00 12 500,00 12 058,00
3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 20 500,00 16 169,00
3314 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 2 000,00 2 000,00 1 844,00
3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 500,00 35 500,00 33 390,00
3314 5901 Nespecifikované rezervy 500,00 500,00
3314 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00
3314 6342 Investiční transfery krajům 500 000,00 500 000,00 500 000,00
3314 Činnosti knihovnické 12 664 400,00 12 651 400,00 11 904 979,43
3317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
545 000,00 545 000,00 545 000,00

3317 Výstavní činnosti v kultuře 545 000,00 545 000,00 545 000,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 77 000,00 65 476,00
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 84 000,00 47 100,00 45 700,00
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 176 800,00 171 198,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 166 500,00 198 448,00 172 044,20
3319 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 720,00
3319 5153 Plyn 40 000,00 27 500,00 23 223,60
3319 5154 Elektrická energie 40 000,00 43 000,00 42 557,38
3319 5164 Nájemné 193 000,00 90 302,00 62 552,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 592 000,00 1 804 400,00 1 767 977,03
3319 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 5 000,00
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3319 5175 Pohoštění 208 000,00 209 550,00 201 340,00
3319 5194 Věcné dary 39 500,00 29 100,00 7 461,00
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
853 600,00 853 600,00

3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

730 000,00 1 569 000,00 1 546 000,00

3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

550 000,00 780 900,00 752 800,00

3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 877 600,00 3 550 035,00 3 167 890,00
3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
24 500,00 24 500,00

3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a
podob.organizacím

25 000,00 25 000,00

3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

7 700 000,00 7 930 065,00 7 805 001,00

3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 27 600,00 27 600,00
3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 611 000,00 1 611 000,00

3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 526 700,00 526 700,00
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 000,00 256 700,00 229 800,00
3319 6121 Budovy, haly a stavby 247 500,00 215 875,00
3319 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
165 000,00 165 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 17 495 600,00 20 525 800,00 19 517 015,21
3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 162 000,00 161 535,00
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 24 300,00 24 200,00
3322 5151 Studená voda 1 000,00 359,00
3322 5154 Elektrická energie 20 000,00 18 894,00
3322 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 840,00
3322 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 937 900,00 471 776,28
3322 5171 Opravy a udržování 22 200 000,00 23 209 100,00 17 749 648,69
3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
72 200,00 72 200,00

3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

687 500,00 687 500,00

3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

64 000,00 64 000,00

3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 800 000,00 800 000,00
3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
590 000,00 590 000,00

3322 6121 Budovy, haly a stavby 32 608 000,00 39 017 400,00 35 144 912,48
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 891 700,00 891 647,79
3322 6130 Pozemky 2 200 000,00 2 904,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 55 708 000,00 68 682 100,00 56 684 417,24
3326 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 2 500,00 700,00
3326 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5 000,00 2 629,00
3326 5169 Nákup ostatních služeb 36 100,00 36 058,00
3326 5171 Opravy a udržování 560 000,00 553 900,00 217 629,78
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 1 200 000,00
3326 6322 Investiční transfery spolkům 3 800 000,00 3 800 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 565 500,00 5 597 500,00 5 257 016,78
3330 6323 Invest. transf.církvím a naboženským

společnostem
90 000,00 90 000,00

3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 90 000,00 90 000,00
3341 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 000,00 40 000,00
3341 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00
3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000,00 1 325 000,00 1 284 699,00
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3341 5171 Opravy a udržování 210 000,00 275 000,00 203 349,00
3341 Rozhlas a televize 1 655 000,00 1 645 000,00 1 488 048,00
3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 99 000,00 96 276,00
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 704 000,00 797 400,00 617 549,20
3349 5161 Poštovní služby 22 000,00 20 000,00 12 317,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 1 170 000,00 1 263 600,00 961 834,30
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 920 000,00 2 180 000,00 1 687 976,50
3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 712 000,00 3 968 200,00 3 968 200,00

3392 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 712 000,00 4 568 200,00 3 968 200,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 500,00 26 000,00 23 600,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 24 700,00 21 420,00
3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 375,00
3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 21 289,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 24 900,00 136 900,00 88 421,93
3399 5164 Nájemné 26 500,00 33 800,00 31 630,00
3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 800,00 32 700,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 633 700,00 1 817 000,00 1 276 606,28
3399 5173 Cestovné 200 000,00 343 100,00 223 004,00
3399 5175 Pohoštění 61 700,00 305 400,00 248 742,10
3399 5194 Věcné dary 1 045 400,00 1 191 900,00 914 879,86
3399 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
2 000,00

3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
fyz.osobám

350 000,00 350 000,00 350 000,00

3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00
3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
15 000,00 15 000,00

3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 80 000,00 120 000,00
3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3 439 700,00 4 460 600,00 3 290 668,17
3412 5021 Ostatní osobní výdaje 128 500,00 18 415,00
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 114 400,00 74 650,33
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 73 200,00 63 079,04
3412 5151 Studená voda 453 700,00 357 957,29
3412 5152 Teplo 845 900,00 842 687,00
3412 5154 Elektrická energie 10 000,00 819 400,00 759 872,44
3412 5164 Nájemné 4 300,00 4 235,00
3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 700 000,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb 9 495 000,00 11 693 620,00 11 191 972,99
3412 5171 Opravy a udržování 4 085 000,00 6 223 200,00 5 163 467,65
3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3412 6121 Budovy, haly a stavby 194 930 000,00 91 013 780,00 63 687 116,78
3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 000,00 3 168 000,00 3 143 322,00
3412 6130 Pozemky 28 776 000,00
3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 700 000,00 700 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 237 336 000,00 120 938 000,00 91 006 775,52
3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 200,00
3419 5123 Podlimitní technické zhodnocení 19 200,00 19 118,00
3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 10 800,00
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 37 500,00 7 375,00
3419 5164 Nájemné 273 500,00 273 500,00 273 411,00
3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 970 000,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb 8 630 000,00 9 137 900,00 9 102 632,30
3419 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 40 000,00
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3419 5194 Věcné dary 42 000,00 45 500,00 36 389,00
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
250 000,00 387 181,00 387 181,00

3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

23 150 000,00 23 889 479,00 23 889 479,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 459 900,00 48 576 340,00 43 404 559,00
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 850 000,00 1 855 000,00 1 855 000,00

3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

42 100,00 42 100,00

3419 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

15 000,00 15 000,00

3419 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

15 000,00 15 000,00

3419 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 54 000,00 54 000,00
3419 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-

pr.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3419 5901 Nespecifikované rezervy 40 000,00 33 800,00
3419 6322 Investiční transfery spolkům 3 516 000,00 3 516 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 80 798 400,00 93 926 300,00 87 663 444,30
3421 5123 Podlimitní technické zhodnocení 20 000,00 19 829,00
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 60 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 152 000,00 201 500,00 117 970,34
3421 5151 Studená voda 15 400,00 15 356,00
3421 5152 Teplo 65 700,00 65 673,00
3421 5153 Plyn 1 000,00 450,00
3421 5154 Elektrická energie 44 000,00 50 900,00 6 580,73
3421 5164 Nájemné 1 000,00 28 000,00 26 260,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 414 000,00 4 015 600,00 3 664 302,61
3421 5171 Opravy a udržování 2 615 200,00 9 378 000,00 8 304 687,52
3421 5175 Pohoštění 11 000,00 3 246,40
3421 5194 Věcné dary 10 000,00 29 100,00 22 081,60
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
105 550,00 94 300,00

3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

39 075,00 39 075,00

3421 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

181 000,00 181 000,00

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 663 400,00 2 622 975,00 2 342 830,00
3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

3 326 500,00 4 380 150,00 4 372 451,39

3421 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

43 700,00 43 700,00

3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

3 930 700,00 3 930 633,00

3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 50 450,00 38 000,00
3421 5492 Dary obyvatelstvu 291 000,00 264 600,00
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 000,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby 13 882 600,00 21 163 600,00 12 814 434,36
3421 Využití volného času dětí a mládeže 27 218 700,00 46 703 400,00 36 377 460,95
3429 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 23 000,00 18 585,00
3429 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00
3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 29 700,00 29 700,00
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 165 400,00 133 674,89
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 241 200,00 191 889,00
3429 5154 Elektrická energie 36 000,00 47 400,00 45 940,88
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3429 5162 Služby elektronických komunikací 14 200,00 13 000,00 10 534,11
3429 5169 Nákup ostatních služeb 30 420 000,00 271 300,00 233 699,95
3429 5171 Opravy a udržování 85 000,00 67 000,00
3429 5175 Pohoštění 28 000,00 29 000,00 28 808,00
3429 5194 Věcné dary 171 800,00 245 000,00 237 722,32
3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
400 000,00 400 000,00 400 000,00

3429 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

29 700 000,00 29 700 000,00

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 71 200,00 71 200,00
3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00
3429 6121 Budovy, haly a stavby 2 400 000,00 2 400 000,00 2 228 451,40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 838 000,00 33 715 200,00 33 340 205,55
3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 3 000 000,00 3 000 000,00
3522 Ostatní nemocnice 3 000 000,00 3 000 000,00
3523 5171 Opravy a udržování 86 900,00 86 801,77
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
8 678 000,00 9 332 000,00 9 332 000,00

3523 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

17 200,00 17 125,00

3523 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 199 377,35
3523 Odborné léčebné ústavy 8 678 000,00 9 636 100,00 9 635 304,12
3533 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 104 300,00 104 260,00
3533 Zdravotnická záchranná služba 104 300,00 104 260,00
3534 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50

3534 Doprava ve zdravotnictví 1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50
3539 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 9 924,00
3539 5171 Opravy a udržování 27 000,00 26 893,80
3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 160 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00

3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

2 961 600,00 2 961 522,40

3539 6121 Budovy, haly a stavby 1 610 000,00 1 599 519,76
3539 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
113 200,00 113 200,00

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 1 160 000,00 6 181 800,00 6 171 059,96
3541 5171 Opravy a udržování 35 700,00 35 691,37
3541 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
182 100,00 182 100,00

3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 217 800,00 217 791,37
3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
68 500,00 68 500,00

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 234 600,00 234 600,00
3543 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
80 400,00 80 400,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 383 500,00 383 500,00
3549 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
767 600,00 767 600,00 767 600,00

3549 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

100 000,00

3549 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 100 000,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 867 600,00 867 600,00 867 600,00
3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
50 000,00 50 000,00

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 50 000,00 50 000,00
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 45 374,50
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3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 546,15
3612 5141 Úroky vlastní 28 000,00 28 000,00 10 909,20
3612 5151 Studená voda 9 866 000,00 10 386 000,00 10 307 292,50
3612 5152 Teplo 23 600 000,00 23 600 000,00 23 592 634,00
3612 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 169 087,21
3612 5154 Elektrická energie 3 001 000,00 2 780 800,00 2 271 479,53
3612 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 38 027,00
3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 133 100,00 133 100,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 8 781 000,00 9 781 400,00 8 671 114,99
3612 5171 Opravy a udržování 51 668 000,00 53 253 900,00 51 133 496,22
3612 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 15 642,00
3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 520 000,00 1 411 000,00 1 055 586,00

3612 5361 Nákup kolků 250 000,00 250 000,00 65 000,00
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 500,00 37 200,00 37 162,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 56 190 200,00 63 030 700,00 55 751 374,83
3612 Bytové hospodářství 155 256 700,00 165 102 100,00 153 304 826,13
3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 797,50
3613 5151 Studená voda 11 576 000,00 5 674 400,00 2 795 086,48
3613 5152 Teplo 3 400 000,00 4 011 200,00 3 978 519,00
3613 5153 Plyn 1 180 500,00 1 160 323,85
3613 5154 Elektrická energie 1 339 400,00 1 093 755,07
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 252 000,00 2 780 500,00 2 729 493,16
3613 5171 Opravy a udržování 7 443 800,00 7 782 000,00 6 655 743,84
3613 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 48 600,00
3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 034 500,00 1 034 500,00 1 032 456,00

3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 500,00
3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000,00 675 000,00 144 562,33
3613 Nebytové hospodářství 26 858 800,00 24 538 100,00 19 601 737,23
3631 5122 Podlimitní věcná břemena 20 000,00 12 100,00
3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 000,00 135 600,00
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 90 000,00 39 930,00
3631 5154 Elektrická energie 250 000,00 520 100,00 352 084,72
3631 5164 Nájemné 2 400,00 2 340,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 37 955 000,00 37 857 000,00 37 600 140,10
3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 48 900,00 14 907,00
3631 6121 Budovy, haly a stavby 595 000,00 6 299 600,00 5 883 240,85
3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 250 000,00 183 436,00
3631 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde

nezařaze
80 000,00 80 000,00

3631 Veřejné osvětlení 39 240 000,00 45 303 600,00 44 088 178,67
3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 560 000,00 5 260 000,00 5 126 282,73
3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 000,00 283 000,00 187 229,34
3632 Pohřebnictví 3 760 000,00 5 543 000,00 5 313 512,07
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 000,00 450 000,00
3635 5169 Nákup ostatních služeb 829 000,00 725 000,00 135 459,50
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
3 300 000,00 900 000,00

3635 Územní plánování 4 579 000,00 2 075 000,00 135 459,50
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 300 000,00 1 900 000,00 380 220,80
3636 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 354 000,00 94 880,00
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
4 100 000,00 4 037 400,00 862 470,00

3636 Územní rozvoj 5 650 000,00 6 291 400,00 1 337 570,80
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
7 067 800,00 5 259 300,00 4 784 850,00
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3639 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 671 500,00 460 768,75
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 298 900,00 1 298 063,76

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 436 400,00 468 869,75
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 180 000,00 142 340,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 900,00 28 614,60
3639 5151 Studená voda 1 800 000,00 1 797 600,00 1 155 777,00
3639 5154 Elektrická energie 4 000,00 2 360,25
3639 5164 Nájemné 1 558 000,00 903 900,00 657 594,00
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 161 000,00 480 100,00 884 543,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 24 373 000,00 16 480 600,00 2 744 746,85
3639 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 454 100,00 1 330 759,80
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 Pohoštění 27 300,00 125 100,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 148 500,00 148 500,00 148 500,00
3639 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 51 400,00 51 336,00
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
14 086 000,00 14 086 000,00

3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 150 000,00 155 000,00 155 000,00
3639 5361 Nákup kolků 50 000,00 49 500,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 200,00 50 900,00 899,00
3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
80 000,00

3639 6121 Budovy, haly a stavby 40 582 000,00 55 358 900,00 16 860 227,76
3639 6130 Pozemky 7 000 000,00 15 065 900,00 11 033 815,00
3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 80 600,00 67 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 84 630 500,00 114 088 700,00 56 524 694,94
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 774 000,00 1 564 000,00 1 182 909,00

3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

145 100,00 292 474,00

3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 705 000,00 864 400,00 767 272,00
3699 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 4 479 000,00 3 038 400,00 2 356 283,00
3716 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 45 970,33
3716 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 420 000,00 230 868,00
3716 5192 Poskytnuté náhrady 300 000,00 300 000,00 288 600,00
3716 Monitoring ochrany ovzduší 750 000,00 820 000,00 565 438,33
3721 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 2 952,00
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 24 053,50
3722 5154 Elektrická energie 10 000,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 48 812 000,00 48 620 000,00 46 941 949,11
3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 360 000,00 333 058,83
3722 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 10 000,00 940,00
3722 6121 Budovy, haly a stavby 1 650 000,00 500 000,00 432 991,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 495 000,00 49 530 000,00 47 735 944,64
3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 40 000,00 3 339,60
3723 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00
3723 5169 Nákup ostatních služeb 18 335 000,00 19 035 000,00 18 154 679,89
3723 5171 Opravy a udržování 305 000,00 255 000,00 5 142,40
3723 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 6 547,06
3723 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 110 000,00 110 000,00 71 760,00
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3723 6121 Budovy, haly a stavby 710 000,00 450 000,00 449 643,83
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 19 510 000,00 19 910 000,00 18 691 112,78
3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 249 260,00
3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 700 000,00 20 600 000,00 20 553 904,97
3725 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 950 000,00 20 850 000,00 20 803 164,97
3729 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 100,00 2 000,08
3729 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 7 900,00 2 441,00
3729 5169 Nákup ostatních služeb 615 000,00 710 000,00 466 116,04
3729 Ostatní nakládání s odpady 620 000,00 720 000,00 470 557,12
3733 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3744 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
13 783 670,00 13 582 871,00 12 132 107,00

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 377 000,00 419 000,00 360 096,00
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
3 452 636,00 3 392 760,00 3 027 463,08

3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 253 794,00 1 266 649,00 1 114 732,00
3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 36 500,00 36 500,00 27 795,10
3745 5131 Potraviny 37 000,00 7 000,00 2 623,00
3745 5132 Ochranné pomůcky 393 000,00 296 730,00 203 483,22
3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 2 500,00 797,00
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 745 000,00 699 115,00 537 035,76
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 058 000,00 1 840 000,00 1 336 644,34
3745 5151 Studená voda 80 000,00 97 000,00 86 502,80
3745 5152 Teplo 104 000,00 103 400,00
3745 5154 Elektrická energie 199 800,00 290 600,00 266 926,59
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 565 000,00 572 500,00 441 422,97
3745 5162 Služby elektronických komunikací 7 000,00 16 000,00 11 091,79
3745 5164 Nájemné 8 000,00 9 000,00 1 860,00
3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 416 000,00 900 000,00 286 590,00
3745 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 28 000,00 2 100,00
3745 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
6 000,00 5 399,70

3745 5169 Nákup ostatních služeb 35 626 100,00 41 992 915,00 34 620 495,58
3745 5171 Opravy a udržování 1 603 000,00 1 064 770,00 717 643,72
3745 5175 Pohoštění 15 000,00 21 000,00 15 843,00
3745 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 000,00 9 000,00 7 254,00
3745 5189 Jistoty 4 000,00 4 000,00
3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00
3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
400 000,00

3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 221 900,00 254 009,00 131 514,00
3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 232 900,00 240 300,00 184 304,00
3745 6121 Budovy, haly a stavby 815 000,00 4 590 000,00 103 341,00
3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 000,00 900 000,00 880 604,99
3745 6123 Dopravní prostředky 1 450 000,00
3745 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 245 525,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 63 815 300,00 74 392 219,00 56 854 595,64
3749 5164 Nájemné 300 000,00 300 000,00
3749 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 32 516,00
3749 6121 Budovy, haly a stavby 17 800 000,00 650 000,00 262 260,95
3749 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 300 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 18 450 000,00 1 300 000,00 294 776,95
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3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 90 000,00
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 100,00 417 800,00 417 800,00
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
350 300,00 328 965,00

3792 Ekologická výchova a osvěta 868 100,00 868 100,00 836 765,00
3900 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 359,00
3900 5164 Nájemné 10 000,00 11 300,00 1 210,00
3900 5169 Nákup ostatních služeb 482 000,00 650 400,00 446 668,50
3900 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00
3900 5175 Pohoštění 5 000,00 3 300,00 340,00
3900 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
294 500,00 109 500,00

3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 782 000,00 249 000,00
3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3900 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

32 400,00 32 400,00

3900 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 20 000,00
3900 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 72 000,00 72 000,00
3900 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.

sp.
185 000,00 185 000,00

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 837 000,00 2 241 300,00 1 126 477,50
4311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
18 948 000,00 1 320 200,00

4311 Základní sociální poradentství 18 948 000,00 1 320 200,00
4312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
44 600,00 44 600,00

4312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

670 300,00 670 300,00

4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 546 000,00 546 000,00
4312 Odborné sociální poradentství 1 260 900,00 1 260 900,00
4319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
34 600,00 34 600,00

4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 239 600,00 239 600,00
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 274 200,00 274 200,00
4329 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 500,00 179 500,00

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 179 500,00 179 500,00
4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
6 200 000,00 10 515 900,00 9 761 939,00

4339 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 600,00
4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
2 475 000,00 2 432 011,00

4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 898 000,00 878 612,00
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 39 000,00 38 485,58
4339 5151 Studená voda 17 000,00 16 622,00
4339 5152 Teplo 146 000,00 110 307,00
4339 5154 Elektrická energie 44 000,00 43 601,00
4339 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 400,00 30 382,64
4339 5167 Služby školení a vzdělávání 269 000,00 232 050,00
4339 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 1 663 500,00 215 510,00
4339 5173 Cestovné 54 500,00 47 705,00
4339 5424 Náhrady mezd v době nemoci 51 400,00 46 324,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 600 000,00 16 218 700,00 13 863 149,22
4341 5131 Potraviny 20 000,00 20 000,00 3 279,00
4341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 200,00 7 167,00
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4341 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

200 000,00 200 300,00 200 000,00

4341 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 235 000,00 242 500,00 210 446,00
4342 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 120 000,00 22 000,00
4342 5169 Nákup ostatních služeb 1 440 000,00 1 326 300,00 983 482,00
4342 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
101 200,00 101 200,00

4342 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

58 800,00 58 800,00

4342 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

529 200,00 529 200,00

4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 1 500 000,00 2 135 500,00 1 694 682,00
4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 771 700,00 1 771 700,00

4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 254 200,00 1 254 200,00
4344 6322 Investiční transfery spolkům 1 500 000,00 1 500 000,00
4344 Sociální rehabilitace 4 525 900,00 4 525 900,00
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 380 000,00 380 000,00 101 120,00
4349 5131 Potraviny 10 000,00 2 700,00 2 622,00
4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 22 280,00
4349 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 78 600,00 42 063,00
4349 5151 Studená voda 300 000,00 355 000,00 353 977,00
4349 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 513 600,00
4349 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 301 567,03
4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 955 000,00 1 882 400,00 1 522 023,07
4349 5171 Opravy a udržování 750 000,00 652 000,00 317 427,77
4349 5175 Pohoštění 60 000,00 17 900,00 17 810,50
4349 5194 Věcné dary 25 000,00 35 400,00 34 731,60
4349 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
74 000,00 74 000,00

4349 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4 580 000,00 4 558 000,00 3 333 221,97
4350 5169 Nákup ostatních služeb 161 300,00 161 293,00
4350 5171 Opravy a udržování 6 438 700,00 5 626 479,64
4350 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
500 000,00

4350 Domovy pro seniory 7 100 000,00 5 787 772,64
4351 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
258 900,00 258 900,00

4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

173 900,00 173 900,00

4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 345 400,00 1 345 400,00
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
1 246 500,00 1 246 500,00

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 024 700,00 3 024 700,00
4352 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 100,00 143 387,00

4352 Tísňová péče 179 100,00 143 387,00
4353 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
52 400,00 52 400,00

4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 52 400,00 52 400,00
4356 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
798 200,00 798 200,00

4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 600,00 56 600,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 854 800,00 854 800,00
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4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na
služ.m.

1 900 000,00 2 810 700,00 2 749 738,00

4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

685 100,00 685 039,00

4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 247 500,00 247 478,00
4359 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
226 600,00 226 600,00

4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

1 176 600,00 1 176 600,00

4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

32 600 000,00 40 638 800,00 40 638 800,00

4359 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

67 000 000,00 68 001 000,00 68 001 000,00

4359 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 982,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 101 500 000,00 113 786 300,00 113 733 237,00
4371 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
336 800,00 336 800,00

4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 976 200,00 976 200,00
4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
198 200,00 198 200,00

4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 1 511 200,00 1 511 200,00
4372 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
174 600,00 174 600,00

4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

167 000,00 167 000,00

4372 Krizová pomoc 341 600,00 341 600,00
4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
213 600,00 213 600,00

4373 Domy na půl cesty 213 600,00 213 600,00
4374 5152 Teplo 100 000,00 300 000,00 264 783,00
4374 5169 Nákup ostatních služeb 77 500,00 76 664,24
4374 5171 Opravy a udržování 600 000,00 672 500,00 568 216,15
4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
2 326 000,00 3 796 700,00 3 796 700,00

4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3 026 000,00 4 846 700,00 4 706 363,39
4375 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 206 000,00 1 206 000,00

4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 206 000,00 1 206 000,00
4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
854 000,00 854 000,00

4376 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra 854 000,00 854 000,00
4377 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
727 400,00 727 400,00

4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 331 300,00 331 300,00
4377 Sociálně terapeutické dílny 1 058 700,00 1 058 700,00
4378 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 387 700,00 1 387 700,00

4378 Terénní programy 1 387 700,00 1 387 700,00
4379 5169 Nákup ostatních služeb 16 400,00 16 400,00
4379 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
376 600,00 376 600,00

4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 357 700,00 242 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 100 000,00 750 700,00 635 100,00
4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 2 017,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 10 000,00 10 000,00 2 017,00
5212 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 196,69
5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 188,00
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5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 399,00
5212 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 368,00
5212 5152 Teplo 85 000,00 85 000,00 40 800,00
5212 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 17 321,00
5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 62 297,71
5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 32 590,00
5212 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
5212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 600 000,00 596 447,70
5212 Ochrana obyvatelstva 1 095 000,00 905 000,00 767 608,10
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 237 000,00 998 000,00
5213 6901 Rezervy kapitálových výdajů 100 000,00
5213 Krizová opatření 337 000,00 998 000,00
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00
5273 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00
5273 5154 Elektrická energie 114 000,00 114 000,00 67 624,24
5273 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 10 875,00
5273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
1 500,00 1 500,00

5273 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 310 000,00 177 957,56
5273 5171 Opravy a udržování 600 000,00 858 000,00 745 655,30
5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 500 000,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 700 500,00 1 958 500,00 1 002 112,10
5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
51 100 000,00 52 564 600,00 52 554 041,00

5311 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100 000,00 896 000,00 679 825,00
5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
13 338 000,00 13 295 200,00 13 212 513,00

5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 617 000,00 4 787 000,00 4 773 061,00
5311 5123 Podlimitní technické zhodnocení 46 000,00 42 762,00
5311 5131 Potraviny 35 000,00 35 000,00 17 888,85
5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 6 300,00
5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 1 773,00
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 850 000,00 830 000,00 802 069,69
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 45 000,00 33 537,00
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 430 000,00 620 900,00 574 858,01
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 560 000,00 884 100,00 820 301,82
5311 5151 Studená voda 150 000,00 100 000,00 77 435,00
5311 5152 Teplo 400 000,00 320 000,00 313 609,00
5311 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 47 748,14
5311 5154 Elektrická energie 670 000,00 590 000,00 547 282,53
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 960 000,00 961 300,00 891 749,20
5311 5161 Poštovní služby 600,00 541,00
5311 5162 Služby elektronických komunikací 500 000,00 500 000,00 422 072,06
5311 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 130 917,00
5311 5164 Nájemné 1 600 000,00 1 700 000,00 1 600 249,00
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 128 000,00 19 800,00
5311 5167 Služby školení a vzdělávání 550 000,00 290 000,00 278 524,10
5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
23 000,00 22 348,20

5311 5169 Nákup ostatních služeb 2 330 000,00 2 266 800,00 1 974 826,57
5311 5171 Opravy a udržování 850 000,00 1 828 500,00 1 752 918,47
5311 5172 Programové vybavení 1 060 000,00 60 000,00 17 541,00
5311 5173 Cestovné 190 000,00 225 000,00 216 150,00
5311 5175 Pohoštění 35 000,00 39 100,00 29 373,00
5311 5176 Účastnické poplatky na konference 6 100,00 6 040,00
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5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 4 500,00
5311 5194 Věcné dary 25 000,00 145 000,00 135 267,82
5311 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 500 000,00 56 100,00

5311 5361 Nákup kolků 60 000,00 60 000,00 60 000,00
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 335 000,00 311 557,00
5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 220 000,00 3 426 496,80 2 977 922,00
5311 6111 Programové vybavení 1 076 900,00 1 076 900,00
5311 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 3 560 000,00 2 731 582,57
5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 830 000,00 4 716 500,00 4 705 617,38
5311 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 340 500,00 336 548,00
5311 6125 Výpočetní technika 119 000,00 118 630,90
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 89 105 000,00 97 137 696,80 94 326 580,31
5399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 900,00 19 383,01
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 22 900,00 19 383,01
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 776 000,00 3 175 900,00 3 175 864,00
5511 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 600 100,00 600 136,00
5511 Požární ochrana - profesionální část 3 776 000,00 3 776 000,00 3 776 000,00
5512 5019 Ostatní platy 5 900,00 15 900,00 9 466,00
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 189 000,00 200 300,00 184 981,00
5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
8 000,00

5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 5 000,00 4 206,00
5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
4 100,00 4 100,00 286,00

5512 5123 Podlimitní technické zhodnocení 16 000,00 7 018,00
5512 5132 Ochranné pomůcky 43 000,00 300 000,00 253 502,77
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 89 000,00 195 000,00 119 580,34
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 59 000,00 44 100,00 27 955,80
5512 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 825,00
5512 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 7 026,63
5512 5154 Elektrická energie 51 000,00 57 000,00 48 448,52
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 136 000,00 136 000,00 54 312,00
5512 5162 Služby elektronických komunikací 11 000,00 8 000,00 3 777,37
5512 5163 Služby peněžních ústavů 56 000,00 59 600,00 58 175,00
5512 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 18 000,00
5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 6 000,00
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 28 000,00 330 100,00 313 632,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 284 000,00 52 500,00 31 773,77
5512 5171 Opravy a udržování 77 000,00 175 000,00 122 656,29
5512 5173 Cestovné 2 000,00 42 000,00 40 573,00
5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00
5512 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 3 616,00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 481 100,00 479 055,00
5512 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 3 300,00
5512 6121 Budovy, haly a stavby 520 000,00 507 000,00 220 220,00
5512 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 3 099 038,00 3 068 073,60
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 931 000,00 5 787 738,00 5 080 460,09
6112 5019 Ostatní platy 92 000,00 82 000,00 50 546,70
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 695 500,00 1 693 500,00 1 364 460,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 22 271 000,00 19 799 500,00 16 959 836,00
6112 5026 Odchodné 2 000 000,00 684 097,00
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
5 000,00 85 000,00 68 783,00

6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

4 622 800,00 4 234 800,00 2 718 348,30

6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 549 100,00 2 184 600,00 1 745 158,00
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

12 500,00 27 500,00 17 152,30

6112 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 139 000,00 107 137,50
6112 5162 Služby elektronických komunikací 38 000,00 38 000,00 21 127,72
6112 5164 Nájemné 18 000,00 40 500,00 34 766,00
6112 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000,00 58 000,00 2 200,00
6112 5169 30 000,00 22 700,00 19 513,00
6112 5173 Cestovné 368 000,00 424 100,00 319 069,75
6112 5175 Pohoštění 364 000,00 359 200,00 265 621,75
6112 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 500,00 2 420,00
6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 600,00 10 600,00 10 160,00
6112 5191 Zaplacené sankce 200,00
6112 5194 Věcné dary 27 000,00 32 000,00 6 956,20
6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 33 000,00 33 000,00
6112 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00
6112 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 989 100,00 260 100,00 199 734,00
6112 5901 Nespecifikované rezervy 210 000,00 42 600,00
6112 Zastupitelstva obcí 32 520 600,00 31 579 400,00 24 607 087,22
6117 5019 Ostatní platy 5 000,00 21 071,00 17 457,51
6117 5021 Ostatní osobní výdaje 285 000,00 2 049 304,50 2 045 140,76
6117 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
20 000,00 1 020,00 1 020,00

6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

5 000,00 63 794,00 70 081,00

6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 21 699,00 25 078,00
6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
2 500,00 9 142,00 5 795,40

6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 186,00 21 511,81
6117 5139 Nákup materiálu j.n. 515 500,00 62 295,00 53 337,10
6117 5161 Poštovní služby 17 074,00 17 072,80
6117 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 1 810,00 1 808,95
6117 5164 Nájemné 128 285,00 128 280,00
6117 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 323 153,50 120 817,10
6117 5173 Cestovné 10 000,00 10 290,00 334,00
6117 5175 Pohoštění 2 000,00 4 500,00 3 670,00
6117 5901 Nespecifikované rezervy 550 000,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 2 400 000,00 2 731 624,00 2 511 404,43
6118 5019 Ostatní platy 8 000,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 393 000,00
6118 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
25 000,00

6118 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00
6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
2 000,00

6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00
6118 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00
6118 5161 Poštovní služby 3 000,00
6118 5164 Nájemné 51 000,00
6118 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00
6118 5173 Cestovné 3 000,00
6118 Volba prezidenta republiky 560 000,00
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 80 800,00 70 316,00
6149 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
6 200,00 6 200,00

6149 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 300,00 2 250,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 89 300,00 78 766,00
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na
služ.m.

197 833 200,00 200 317 071,94 193 839 876,41

6171 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 857 000,00 7 067 500,00 5 405 526,48
6171 5024 Odstupné 360 000,00 359 009,00
6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
5 000,00 5 000,00

6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

50 554 500,00 51 982 652,28 49 532 053,68

6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 385 200,00 18 502 338,78 17 984 823,04
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 107 000,00 1 170 300,00 1 112 577,35
6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
1 100,00 1 100,00

6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 330 600,00 864 500,00 776 788,84
6171 5131 Potraviny 80 000,00 80 000,00 78 346,50
6171 5132 Ochranné pomůcky 148 000,00 132 200,00 89 593,94
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 21 800,00 21 900,00 9 054,68
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 247 700,00 245 650,92
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 615 000,00 601 100,00 425 219,58
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 402 000,00 9 718 500,00 8 402 392,37
6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 7 572 000,00 7 918 600,00 6 685 813,08
6171 5151 Studená voda 685 000,00 628 900,00 577 187,49
6171 5152 Teplo 3 752 000,00 3 681 000,00 3 660 054,30
6171 5153 Plyn 534 000,00 483 000,00 386 417,47
6171 5154 Elektrická energie 3 241 000,00 3 630 400,00 3 428 223,06
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 860 000,00 727 000,00 638 120,56
6171 5157 Teplá voda 15 000,00 5 000,00 3 600,00
6171 5161 Poštovní služby 3 226 000,00 1 912 000,00 1 538 224,37
6171 5162 Služby elektronických komunikací 1 131 000,00 810 000,00 592 497,26
6171 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 27 600,00 26 502,00
6171 5164 Nájemné 3 441 000,00 3 483 000,00 3 441 260,40
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 003 000,00 3 154 000,00 2 330 424,64
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 488 000,00 3 382 000,00 2 510 029,15
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
13 118 000,00 21 724 100,00 18 963 335,45

6171 5169 Nákup ostatních služeb 14 057 400,00 14 472 100,00 12 965 269,01
6171 5171 Opravy a udržování 7 080 000,00 7 212 500,00 4 472 176,39
6171 5172 Programové vybavení 10 859 000,00 3 931 000,00 1 218 527,10
6171 5173 Cestovné 1 249 000,00 1 163 600,00 1 085 342,25
6171 5175 Pohoštění 1 280 000,00 1 254 700,00 1 160 781,31
6171 5176 Účastnické poplatky na konference 15 000,00 160 100,00 144 603,00
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 482 800,00 1 477 800,00 1 205 464,50
6171 5189 Jistoty 12 000,00 10 000,00
6171 5191 Zaplacené sankce 2 000,00 2 000,00
6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 027 500,00 416 300,00 348 637,89
6171 5194 Věcné dary 610 000,00 420 000,00 391 814,05
6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav.

postiž.
100 000,00 1 062 700,00 972 659,00

6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6171 5361 Nákup kolků 27 000,00 25 000,00 500,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 149 500,00 38 900,00 30 310,00
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 600,00 600,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 027 000,00 1 159 337,00 1 014 888,00
6171 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 728 600,00 12 072 748,37 11 068 681,62
6171 5901 Nespecifikované rezervy 535 700,00 732 200,00
6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 11 200,00 1 113,70
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6171 6111 Programové vybavení 2 620 000,00 2 600 000,00 1 172 914,23
6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 765 000,00 9 925 000,00 7 477 560,27
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 780 000,00 2 043 500,00 1 880 840,03
6171 6123 Dopravní prostředky 1 529 000,00 1 900 500,00 1 702 138,98
6171 6125 Výpočetní technika 5 250 000,00 5 352 700,00 3 825 911,05
6171 Činnost místní správy 388 747 900,00 410 170 948,37 375 223 334,40
6223 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6310 5141 Úroky vlastní 17 000 000,00 6 800 000,00 6 755 519,23
6310 5163 Služby peněžních ústavů 879 300,00 930 800,00 768 722,35
6310 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 909 300,00 7 760 800,00 7 524 241,58
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 112 000,00 6 112 600,00 4 912 068,17
6320 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 21 800,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 212 000,00 6 212 600,00 4 933 868,17
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 15 401 360,66
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 268 748 466,81
6330 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
1 606 467,81

6330 5348 9 172 985,00
6330 4 294 929 280,28
6399 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 30 000,00 30 600,00 14 558,46
6399 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 100,00
6399 5191 Zaplacené sankce 50 000,00 50 000,00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 340 800,00 56 516 500,00 56 258 187,45
6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 1 446 800,00 1 396 764,00
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 46 078 100,00 46 078 040,00
6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 998,92
6399 6201 Nákup akcií 10 000 000,00 74 850 000,00 63 597 600,00
6399 Ostatní finanční operace 50 470 800,00 178 972 100,00 167 350 248,83
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 900,00 5 850,00
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a

obcemi
1 772 500,00 1 772 359,29

6402 Finanční vypořádání minulých let 1 778 400,00 1 778 209,29
6409 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 7 000,00 7 000,00
6409 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 2 000,00
6409 5901 Nespecifikované rezervy 60 791 900,00 69 454 273,56
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 500 700,00 7 400 700,00 7 253 166,35
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 302 689 100,00 25 315 200,00
6409 Ostatní činnosti j.n. 371 021 700,00 102 179 173,56 7 260 166,35

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 162 312 900,00 3 248 037 379,73 6 855 265 423,25
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 676 373 700,00 860 161 023,73 -9 036 763,27
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123 274 776 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých
prostředků ze zahraničí
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901 54 251 042,95
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902 -74 709,58
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 951 149 700,00 890 161 023,73 75 139 570,10
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1 621 752 200,00 1 692 628 518,00 1 793 941 882,37
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 473 261 200,00 280 351 000,00 306 043 435,27
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 115 499 800,00 42 629 000,00 42 954 551,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 650 000,00 342 267 838,00 4 637 185 984,51

PŘÍJMY CELKEM 4050 2 211 163 200,00 2 357 876 356,00 6 780 125 853,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4 294 929 280,28
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4061 313 800,00 313 703,62

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4062 69 000,00 69 000,00

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

veřejných rozpočtů územní úrovně
4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 15 000,00 2 945 500,00 2 945 520,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 77 366 500,00 77 365 164,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od

rozpočtů územní úrovně
4120

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 225 573 627,32
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.

Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - příjmy

4145 1 606 467,81

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 67 748 867,15
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 318,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně
4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného okresu
4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného kraje
4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 211 163 200,00 2 357 876 356,00 2 485 196 572,87

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1 901 174 600,00 2 195 192 181,73 6 277 022 676,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 261 138 300,00 1 052 845 198,00 578 242 746,94

VÝDAJE CELKEM 4240 3 162 312 900,00 3 248 037 379,73 6 855 265 423,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4 294 929 280,28
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.

územní úrovně
4280 150 000,00 155 000,00 155 000,00

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 15 401 360,66
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 268 748 466,81
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - výdaje

4305 1 606 467,81

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 9 172 985,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4321 1 772 500,00 1 772 359,29

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

veřejným rozp. územní úrovně
4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
6342 - Investiční transfery krajům 4370 500 000,00 500 000,00 500 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně
4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně
4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného okresu
4422

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 80 000,00 80 000,00 80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného kraje
4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 162 312 900,00 3 248 037 379,73 2 560 336 142,97

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -951 149 700,00 -890 161 023,73 -75 139 570,10

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 951 149 700,00 890 161 023,73 75 139 570,10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 951 149 700,00 890 161 023,73 75 139 570,10

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného období
Změna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 870 151 908,76 878 104 554,49 -7 952 645,73
Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 704 903,78 2 426 273,39 -721 369,61
Běžné účty celkem 6030 871 856 812,54 880 530 827,88 -8 674 015,34
Pokladna 6040 53 554,00 416 301,93 -362 747,93
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp.

územní úrovně
7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7260

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp.

územ. úrov.
7390

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 80 000,00 80 000,00 80 000,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 80 000,00 80 000,00 80 000,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.

územní úrovně
7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7530
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

820 000,00

13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 820 000,00
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
13 820 559,00

13011 Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD 13 820 559,00
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
4 229 770,48

13013 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního
rozpočtu

9 404,93

13013 Operační program zaměstnanost 4 239 175,41
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 473 775,00

13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD 2 473 775,00
13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 941 266,00

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 1 941 266,00
14007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 390 176,00

14007 Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců 1 390 176,00
14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
1 350 000,00

14984 Dotace pro jednotky SDH obcí 1 350 000,00
15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 611 191,80

15011 10 611 191,80
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 201 937,34

17015 2 201 937,34
17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
37 432 934,77

17016 37 432 934,77
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 043 887,84

17017 Hradecko-pardubická aglomerace 1 043 887,84
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
5 915 364,35

17018 Hradecko-pardubická aglomerace 5 915 364,35
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
2 240 315,34

17968 2 240 315,34
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
38 085 360,65

17969 38 085 360,65
29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
282 060,00

29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 282 060,00
29029 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 250,00

29029 / 10 250,00
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
42 707 679,11

33063 42 707 679,11
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

1 425 000,00

34054 Program regenerace MPR a zón - NV 1 425 000,00
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 556 000,00

34070 Kulturní aktivity 1 556 000,00
34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
8 000 000,00

34352 Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 8 000 000,00
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
17 125,00

35019 Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 17 125,00
98018 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
54 390,00

98018 Sčítání lidu 54 390,00
98020 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
34 830,00

98020 Sčítání lidu 34 830,00
98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
2 683 000,00

98348 Volby do Evropského parlamentu 2 683 000,00

C E L K E M 180 336 277,61

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový
znak

Název Kód územní
jednotky

Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

*****  tato část výkazu nemá data  *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých
nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

0000 4116 037 1 1 043 870,00 1 043 887,84
0000 4116 037 5 5 915 330,00 5 915 364,35
0000 4116 053 5 10 611 200,00 10 611 191,80
0000 4116 103 1 6 293 830,00 6 293 376,85
0000 4116 103 5 36 414 770,00 36 414 302,26
0000 4116 104 1 25 800,00 451 703,29 451 568,09
0000 4116 104 5 219 200,00 3 778 226,71 3 778 202,39
0000 4116 107 1 2 201 990,00 2 201 937,34
0000 4116 107 5 37 433 010,00 37 432 934,77
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 245 000,00 104 143 930,00 104 142 765,69
0000 4216 104 1 1 000,00 990,00
0000 4216 104 5 8 400,00 8 414,93
0000 4216 107 1 2 240 280,00 2 240 315,34

19.02.2020 14:49:06 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 33 / 37



Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých
nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

0000 4216 107 5 38 085 420,00 38 085 360,65
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
40 335 100,00 40 335 080,92

0000 Bez ODPA 245 000,00 144 479 030,00 144 477 846,61

C E L K E M 245 000,00 144 479 030,00 144 477 846,61

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

2341 5169 053 5 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 611 200,00 10 605 141,80
3111 5331 103 1
3111 5331 103 5
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ
3111 5336 103 1 1 167 850,00 1 167 631,23
3111 5336 103 5 6 616 750,00 6 616 576,77
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
7 784 600,00 7 784 208,00

3111 Mateřské školy 7 784 600,00 7 784 208,00
3113 5336 103 1 3 826 380,00 3 826 219,42
3113 5336 103 5 21 682 120,00 21 681 909,58
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
25 508 500,00 25 508 129,00

3113 Základní školy 25 508 500,00 25 508 129,00
3117 5336 103 1 180 450,00 180 414,61
3117 5336 103 5 1 022 350,00 1 022 349,39
3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 202 800,00 1 202 764,00
3231 5336 103 1 264 170,00 264 163,36
3231 5336 103 5 1 496 930,00 1 496 925,64
3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 761 100,00 1 761 089,00

3231 Základní umělecké školy 1 761 100,00 1 761 089,00
3299 5011 103 1 78 980,00 49 166,32
3299 5011 103 5 544 920,00 278 609,27
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
623 900,00 327 775,59

3299 5021 103 1 244 500,00 244 206,83
3299 5021 103 5 1 384 000,00 1 383 838,68
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 628 500,00 1 628 045,51
3299 5031 103 1 35 400,00 34 147,84
3299 5031 103 5 193 600,00 193 504,32
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 103 1 12 600,00 12 342,19
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3299 5032 103 5 70 300,00 69 939,02
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 103 1 7 900,00 7 743,90
3299 5137 103 5 43 900,00 43 882,10
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 103 1 1 700,00 1 585,35
3299 5139 103 5 9 000,00 8 983,65
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 103 1 200,00 150,00
3299 5167 103 5 900,00 850,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 103 1
3299 5169 103 5
3299 5169 Nákup ostatních služeb
3299 5173 103 1 500,00 328,44
3299 5173 103 5 1 900,00 1 861,18
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 103 1 1 400,00 1 196,20
3299 5175 103 5 7 000,00 6 917,12
3299 5175 Pohoštění 8 400,00 8 113,32
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 2 638 700,00 2 339 252,41
3421 5336 103 1 589 600,00 589 594,95
3421 5336 103 5 3 341 100,00 3 341 038,05
3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
3 930 700,00 3 930 633,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 930 700,00 3 930 633,00
3539 5336 104 1 311 800,00 311 739,20
3539 5336 104 5 2 649 800,00 2 649 783,20
3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
2 961 600,00 2 961 522,40

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 2 961 600,00 2 961 522,40
3636 6119 107 1 122 950,00 122 901,97
3636 6119 107 5 696 450,00 696 444,53
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
819 400,00 819 346,50

3636 Územní rozvoj 819 400,00 819 346,50
3639 5011 037 1 702 570,00 697 988,55
3639 5011 037 5 3 981 730,00 3 955 268,45
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
4 684 300,00 4 653 257,00

3639 5021 037 1 59 000,00 58 777,50
3639 5021 037 5 336 000,00 333 072,50
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 395 000,00 391 850,00
3639 5031 037 1 187 400,00 187 220,90
3639 5031 037 5 1 061 500,00 1 060 918,36
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 248 900,00 1 248 139,26

3639 5032 037 1 62 800,00 67 622,59
3639 5032 037 5 355 300,00 383 194,58
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 418 100,00 450 817,17
3639 5139 037 1 200,00 3 440,48
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3639 5139 037 5 700,00 19 496,12
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 22 936,60
3639 5164 037 1 1 500,00 2 913,95
3639 5164 037 5 8 300,00 16 512,55
3639 5164 Nájemné 9 800,00 19 426,50
3639 5166 037 1 69 877,50
3639 5166 037 5 395 972,50
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 465 850,00
3639 5169 037 1 20 700,00 103 247,03
3639 5169 037 5 117 100,00 585 066,47
3639 5169 Nákup ostatních služeb 137 800,00 688 313,50
3639 5173 037 1 5 600,00 5 599,42
3639 5173 037 5 31 800,00 31 730,00
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 037 1 4 100,00 18 721,85
3639 5175 037 5 22 900,00 106 090,65
3639 5175 Pohoštění 27 000,00 124 812,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 959 200,00 8 102 731,95
3699 5011 104 1 119 150,00 177 436,35
3699 5011 104 5 510 050,00 1 005 472,65
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
629 200,00 1 182 909,00

3699 5031 104 1 28 400,00 43 871,10
3699 5031 104 5 116 700,00 248 602,90
3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
145 100,00 292 474,00

3699 5032 104 1 10 400,00 15 848,70
3699 5032 104 5 41 500,00 89 809,30
3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5167 104 1 1 200,00 1 195,50
3699 5167 104 5 6 800,00 6 774,50
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 104 1 39 000,00 114 431,25
3699 5169 104 5 648 443,75
3699 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 762 875,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 873 200,00 2 351 886,00
3745 5011 104 1 3 983,17 3 983,19
3745 5011 104 5 18 622,32 18 622,81
3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
22 605,49 22 606,00

3745 5031 104 1 1 306,75 1 307,23
3745 5031 104 5 6 111,77 6 111,77
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
7 418,52 7 419,00

3745 5032 104 1 475,50 474,50
3745 5032 104 5 2 218,49 2 218,50
3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 693,99 2 693,00
3745 5424 104 1 1 288,37 1 288,37
3745 5424 104 5 6 023,63 6 023,63
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 312,00 7 312,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 030,00 40 030,00
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

5512 5021 104 1 16 000,00 15 000,00 14 220,40
5512 5021 104 5 130 000,00 121 000,00 120 873,40
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 146 000,00 136 000,00 135 093,80
5512 5139 104 1 200,00 152,00
5512 5139 104 5 1 300,00 1 292,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 444,00
5512 5167 104 1 31 400,00 31 363,20
5512 5167 104 5 269 700,00 266 587,20
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 301 100,00 297 950,40
5512 5169 104 1 9 800,00
5512 5169 104 5 89 200,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 99 000,00
5512 5173 104 1 3 800,00 3 794,40
5512 5173 104 5 32 300,00 32 252,40
5512 5173 Cestovné 36 100,00 36 046,80
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 245 000,00 474 700,00 470 535,00
6171 5011 104 1 8 731,32 8 731,32
6171 5011 104 5 49 477,62 49 477,62
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
58 208,94 58 208,94

6171 5031 104 1 2 182,86 2 182,86
6171 5031 104 5 12 369,42 12 369,42
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
14 552,28 14 552,28

6171 5032 104 1 785,82 785,82
6171 5032 104 5 4 452,96 4 452,96
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 238,78 5 238,78
6171 Činnost místní správy 78 000,00 78 000,00

C E L K E M 245 000,00 65 643 730,00 67 955 269,06

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Charvát

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Renata Hochmanová tel.: 466 859 441

o skutečnosti: tel.:
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Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k  12 / 2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2019 12 00274046

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1
53021  Pardubice I

UCS: 00274046 Statutární město Pardubice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 402 045 400,00 392 749 500,00 392 749 456,94
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 968 900,00 9 880 300,00 9 880 251,56
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 28 976 600,00 33 328 500,00 33 328 508,82
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 299 424 400,00 310 410 000,00 310 409 991,15
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 078 100,00 46 078 040,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 399 791 100,00 409 583 600,00 480 128 040,70
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

půdního fond
25 000,00 256 800,00 256 831,98

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 25 000,00 199 700,00 199 735,73
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o

řidič.opr.
1 250 000,00 1 647 800,00 1 647 800,00

0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde
neuvedené

27 000,00

0000 1361 Správní poplatky 27 000 000,00 26 100 000,00 26 077 375,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 70 000 000,00 8 312 700,00 8 312 689,25
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 41 900,00 41 899,13
0000 1385 Dílčí daň z technických her 72 099 300,00 72 099 355,31
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135 000 000,00 144 286 700,00 144 286 717,83
0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 17 327 300,00 2 000 000,00 2 000 000,00
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a

podob.subje
420 000,00 320 000,00 320 000,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 297 600,00 297 452,25
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 81 356 829,00 81 356 829,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 133 425 200,00 133 423 922,92
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 930 500,00 2 930 520,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 77 187 500,00 77 187 497,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO 253 000,00 252 913,62
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 41 675 700,00 41 675 675,99
0000 Bez ODPA 1 390 253 700,00 1 794 421 229,00 1 864 968 504,18
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 500 000,00 1 500 000,00 1 442 202,13
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 47 000,00
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00
1070 Rybářství 10 000,00 10 000,00 48 000,00
2125 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 123 342,81
2125 Podpora podnikání a inovací 123 342,81
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 116,00
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 28 178,61
2143 Cestovní ruch 32 294,61
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2144 Ostatní služby 200 000,00 200 000,00 145 270,48
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 764 022,40
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 239 118,03
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 500 000,00 500 000,00 1 003 140,43
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00
2212 Silnice 10 000,00
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 500 000,00 23 500 000,00 28 104 921,00
2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 020 000,00
2219 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 500 000,00 500 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 500 000,00 24 000 000,00 29 624 921,00
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 150,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 13 150,00
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 160 000,00 160 000,00 221 000,00
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 160 000,00 160 000,00 221 000,00
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 60 000,00 60 000,00
3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 80 256,00
3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 31 200,00
3111 Mateřské školy 140 000,00 200 000,00 171 456,00
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 500 000,00 500 000,00 511 991,00
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 198,60
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 231 800,00 231 778,00
3113 Základní školy 500 000,00 731 800,00 757 967,60
3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 50 000,00
3114 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00
3114 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 60 000,00
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 110 000,00 60 000,00
3239 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 900 000,00 702 652,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 779 113,80
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 495,93
3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 800 000,00 782 609,73
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73 100,00
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128 000,00 131 041,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 128 000,00 204 141,00
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 153 065,00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 23 780 000,00 23 780 000,00 23 309 158,25
3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 225 000,00 2 225 000,00 2 256 158,64
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 787 008,00
3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000 000,00 5 000 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 26 005 000,00 31 005 000,00 31 505 389,89
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 583,00
3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 686 000,00 724 822,20
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 686 000,00 791 405,20
3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 913 000,00 913 000,00 931 002,04
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 46 568,00
3421 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,85
3421 Využití volného času dětí a mládeže 913 000,00 913 000,00 977 571,89
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3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 71 000,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 86 150 000,00 86 150 000,00 85 815 037,57
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 800 000,00 39 800 000,00 42 497 087,05
3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 499,52
3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 7 000 000,00 23 754 000,00 23 754 120,00
3612 Bytové hospodářství 132 950 000,00 149 704 000,00 152 066 794,14
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 826,64
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 27 550 000,00 27 550 000,00 27 446 900,80
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 660 000,00 13 660 000,00 10 529 819,25
3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10,97
3613 Nebytové hospodářství 42 210 000,00 42 210 000,00 38 994 557,66
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 2 100 000,00 2 125 933,20
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 1 100 000,00 945 305,97
3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 178 732,75
3632 Pohřebnictví 2 000 000,00 3 200 000,00 3 249 971,92
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 800 000,00 2 800 000,00 1 225 899,56
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 200 000,00 1 200 000,00 1 994 121,45
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300 000,00 5 300 000,00 10 563 495,40
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 574,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 17 721 000,00 17 721 059,40
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 6 300 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 17 600 000,00 27 021 000,00 31 511 149,81
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 400 000,00 10 400 000,00 12 306 769,50
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 950 000,00 950 000,00 1 055 100,00
3726 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 120 000,00 120 000,00 133 100,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 070 000,00 1 070 000,00 1 188 200,00
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 115 500,37
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 251,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 000,00 300 000,00 115 751,37
3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 520,00
3792 Ekologická výchova a osvěta 520,00
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 30 000,00
4341 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 459,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 1 459,00
4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 2 000 000,00 2 000 000,00 2 327 278,00
4352 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 618,00
4352 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 400,00
4352 Tísňová péče 3 018,00
4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 148,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 148,00
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 700,00 12 697,00
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 12 700,00 12 697,00
5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 161 500,00 171 431,00
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 030 000,00 14 030 000,00 16 236 512,07
5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 500,00 279 560,34
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 030 000,00 14 268 000,00 16 737 503,41
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 676 443,00
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6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 8 470,00
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk
3 922,02

6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 49 813,70
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 52 370,00
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného

dlouhodob.maje
214 000,00 214 000,00

6171 Činnost místní správy 214 000,00 1 005 018,72
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 306 000,00 310 500,00 4 377 173,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 306 000,00 310 500,00 4 377 173,52
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 500 000,00 2 092 200,00 2 756 016,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 831 369 049,46
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
55 030,80

6330 4138 Převody z vlastní pokladny 35 515 742,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně
3 866 939 822,26

6399 2143 Kursové rozdíly v příjmech -7 344,47
6399 Ostatní finanční operace -7 344,47
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 313 800,00 313 703,62
6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 69 000,00 69 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 382 800,00 382 703,62
6409 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 64 003,07
6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 000,00
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 90 649,00
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 119 179,00
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 183 312 100,00 302 500,00 51 495,00
6409 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 100 199 800,00
6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 703,28
6409 Ostatní činnosti j.n. 283 511 900,00 302 500,00 5 607 029,35

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 953 259 600,00 2 109 752 729,00 6 073 264 255,76
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1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 910 000,00 1 490 000,00 1 231 577,95
1014 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 910 000,00 151 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2 110 000,00 2 400 000,00 1 382 577,95
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 46 000,00 44 935,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 719 350,00 1 294 036,87
1031 Pěstební činnost 1 500 000,00 1 765 350,00 1 338 971,87
1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 804 950,00 1 510 602,45
1036 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00
1036 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu -186 282,00
1036 Správa v lesním hospodářství 48 000,00 -138 282,00
1037 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 243 210,00
1037 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
150 000,00

1037 6121 Budovy, haly a stavby 380 000,00 18 419,10
1037 Celospolečenské funkce lesů 150 000,00 680 000,00 261 629,10
2115 5169 Nákup ostatních služeb 2 650 000,00 2 161 000,00 699 689,53
2115 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00
2115 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 631 300,00
2115 6122 Stroje, přístroje a zařízení 368 700,00 368 512,76
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 650 000,00 4 200 000,00 1 107 202,29
2125 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 151 700,00 141 820,00
2125 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
35 400,00 35 327,00

2125 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 900,00 12 764,00
2125 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 306 600,00 137 300,00
2125 5173 Cestovné 255 200,00 255 144,02
2125 5175 Pohoštění 300,00 226,00
2125 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 500 000,00 1 500 000,00

2125 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným
organizacím

1 000 000,00 1 000 000,00

2125 Podpora podnikání a inovací 1 000 000,00 3 262 100,00 3 082 581,02
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 11 500,00 11 500,00
2141 5169 Nákup ostatních služeb 560 000,00 40 000,00 13 156,00
2141 5175 Pohoštění 424 000,00 423 500,00
2141 5194 Věcné dary 84 500,00 84 098,00
2141 Vnitřní obchod 560 000,00 560 000,00 532 254,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 258 000,00 257 614,11
2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 325 000,00 1 211 000,00 748 390,04
2143 5194 Věcné dary 1 300 000,00 1 230 000,00 1 227 650,76
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
150 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 338 300,00 1 478 300,00 1 458 500,00
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
7 280 000,00 7 280 000,00 7 280 000,00

2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

117 600,00 117 582,00

2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 33 000,00 33 000,00
2143 Cestovní ruch 12 493 300,00 12 642 900,00 12 157 736,91
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 000,00 400 000,00 3 570,00
2169 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 100 000,00 82 013,00
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 2 000 000,00 500 000,00 85 583,00
2212 5122 Podlimitní věcná břemena 80 000,00 160 600,00 25 581,39
2212 5154 Elektrická energie 100 000,00 276 000,00 246 518,85
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2212 5164 Nájemné 20 000,00 50 000,00 11 825,00
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 593 400,00 472 009,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 32 655 000,00 32 101 100,00 31 865 960,83
2212 5171 Opravy a udržování 31 650 000,00 38 749 000,00 38 678 841,73
2212 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 50 000,00
2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
200 000,00 1 500 000,00

2212 6121 Budovy, haly a stavby 49 854 000,00 77 680 000,00 45 718 272,66
2212 6130 Pozemky 14 820 000,00 24 588 000,00 6 573 555,00
2212 Silnice 129 479 000,00 175 748 100,00 123 592 564,46
2219 5122 Podlimitní věcná břemena 10 000,00 60 000,00 26 620,00
2219 5154 Elektrická energie 40 000,00 55 000,00 45 500,85
2219 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 58 080,00
2219 5164 Nájemné 120 000,00 120 000,00 67 035,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 6 550 000,00 8 386 800,00 7 147 643,34
2219 5171 Opravy a udržování 2 650 000,00 17 861 200,00 17 430 266,89
2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
40 000,00 40 000,00

2219 6121 Budovy, haly a stavby 116 547 000,00 63 653 000,00 15 721 505,39
2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 24 000 000,00
2219 6130 Pozemky 3 000,00 2 500,00
2219 6341 Investiční transfery obcím 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 128 682 400,00 118 051 600,00 44 311 680,14
2221 5169 Nákup ostatních služeb 99 300,00 99 220,00
2221 5171 Opravy a udržování 7 320 800,00 6 578 587,02
2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
600 000,00 600 000,00 600 000,00

2221 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000 000,00 8 658 000,00 5 598 408,65
2221 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 3 466 200,00 2 377 440,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13 600 000,00 20 144 300,00 15 253 655,76
2223 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 53 845,00
2223 5194 Věcné dary 110 000,00 110 000,00 109 990,80
2223 Bezpečnost silničního provozu 210 000,00 210 000,00 163 835,80
2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 670 000,00 1 954 000,00 8 502,44
2229 5179 Ostatní nákupy j.n. 190 000,00 190 000,00 188 760,00
2229 6121 Budovy, haly a stavby 17 400 000,00 260 600,00
2229 6123 Dopravní prostředky 6 250 000,00 1 400 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 510 000,00 3 804 600,00 197 262,44
2251 5169 Nákup ostatních služeb 58 700,00 58 685,00
2251 5171 Opravy a udržování 100 000,00 41 300,00
2251 6202 Nákup majetkových podílů 6 200 000,00 6 200 000,00
2251 Letiště 100 000,00 6 300 000,00 6 258 685,00
2292 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 176 278 900,00 185 920 900,00 183 683 195,65
2310 5122 Podlimitní věcná břemena 5 000,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 1 074 700,00 1 068 895,85
2310 Pitná voda 10 000,00 1 079 700,00 1 068 895,85
2321 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 500 000,00 361 006,00
2321 5171 Opravy a udržování 28 800,00 28 798,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby 203 000,00 144 837,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 600 000,00 731 800,00 534 641,00
2333 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 300 000,00
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2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 316 200,00 15 011 200,00 12 770 741,01
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 316 200,00 15 011 200,00 12 770 741,01
3111 5123 Podlimitní technické zhodnocení 71 000,00 70 486,13
3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 200,00 4 113,00
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 161 200,00 1 159 799,99
3111 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 726,00
3111 5151 Studená voda 38 700,00 38 436,00
3111 5152 Teplo 70 000,00 69 846,00
3111 5153 Plyn 10 700,00 10 621,00
3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 800,00 70 785,00
3111 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 5 929,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 636 700,00 610 294,10
3111 5171 Opravy a udržování 5 760 200,00 5 485 571,94
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
26 510 000,00 32 029 200,00 32 029 200,00

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

7 984 400,00 7 983 972,60

3111 6121 Budovy, haly a stavby 81 120 000,00 62 825 500,00 25 549 135,04
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 880 500,00 1 878 264,37
3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
642 000,00 642 000,00

3111 Mateřské školy 107 930 000,00 114 191 900,00 75 609 180,17
3113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 47 600,00 47 472,01
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 691 000,00 5 558 121,47
3113 5139 Nákup materiálu j.n. 410 000,00 406 120,77
3113 5151 Studená voda 121 100,00 121 107,00
3113 5152 Teplo 809 500,00 770 509,00
3113 5154 Elektrická energie 74 600,00 73 946,70
3113 5164 Nájemné 493 000,00 517 000,00 516 205,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 64 400,00 64 291,00
3113 5171 Opravy a udržování 13 166 500,00 12 588 692,07
3113 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 49 745,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
65 137 000,00 80 194 500,00 79 920 422,12

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

25 531 600,00 25 531 279,40

3113 6121 Budovy, haly a stavby 137 084 000,00 207 581 000,00 98 759 190,05
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 000,00 105 626,95
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
828 000,00 828 000,00

3113 Základní školy 202 884 000,00 335 196 800,00 225 340 728,54
3114 5171 Opravy a udržování 335 700,00 311 100,68
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 118 000,00 1 719 300,00 1 719 300,00

3114 6121 Budovy, haly a stavby 115 000,00 110 075,01
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 1 118 000,00 2 170 000,00 2 140 475,69
3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 251 000,00 1 658 200,00 1 658 200,00

3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 251 000,00 2 861 000,00 2 860 964,00
3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 51 300,00 50 564,00
3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 260 000,00 254 100,00
3119 5169 Nákup ostatních služeb 2 247 000,00 168 600,00 15 902,00
3119 5171 Opravy a udržování 7 610 000,00 202 000,00 99 593,89
3119 5175 Pohoštění 36 200,00 36 110,00
3119 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00
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3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

10 000 000,00

3119 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00
3119 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
1 492 000,00 278 800,00

3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 23 849 000,00 1 008 900,00 468 269,89
3231 5171 Opravy a udržování 16 500,00 16 468,10
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 969 000,00 4 149 000,00 4 149 000,00

3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

1 761 100,00 1 761 089,00

3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým
organizacím

42 000,00 42 000,00

3231 Základní umělecké školy 3 969 000,00 5 968 600,00 5 968 557,10
3239 5131 Potraviny 2 000,00 3 300,00 3 225,00
3239 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 215 000,00 213 944,60
3239 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00
3239 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 916,00
3239 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 643,00
3239 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00
3239 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 6 142,99
3239 5167 Služby školení a vzdělávání 600 000,00 533 000,00 451 100,00
3239 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 18 000,00 13 735,00
3239 5175 Pohoštění 10 000,00 27 700,00 27 663,00
3239 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 959,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 900 000,00 885 000,00 752 328,59
3291 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10 000,00 10 000,00
3292 5131 Potraviny 5 000,00 4 247,00
3292 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 61 500,00 61 170,01
3292 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 50 000,00 38 057,02
3292 5154 Elektrická energie 15 000,00 20 500,00 20 478,13
3292 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 52 000,00 36 577,19
3292 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 000,00 24 271,00
3292 5175 Pohoštění 10 000,00 2 000,00
3292 5194 Věcné dary 10 000,00 18 000,00 17 774,00
3292 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
64 000,00 64 000,00

3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 200 000,00 298 000,00 266 574,35
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
2 700 000,00 645 300,00 327 775,59

3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 628 500,00 1 628 045,51
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 077 000,00 49 800,00
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 Pohoštění 32 600,00 32 298,82
3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
10 000,00 10 000,00

3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00
3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
20 000,00 20 000,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3 777 000,00 2 814 100,00 2 443 437,91
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3311 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 21 501,70
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
51 962 000,00 52 106 000,00 52 106 000,00

3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

9 750 000,00 9 750 000,00

3311 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 450 000,00 24 986,50
3311 Divadelní činnost 52 612 000,00 62 506 000,00 61 902 488,20
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
25 840 000,00 25 340 000,00 25 340 000,00

3312 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

6 850 000,00 6 850 000,00

3312 Hudební činnost 25 840 000,00 32 190 000,00 32 190 000,00
3314 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
3314 6342 Investiční transfery krajům 500 000,00 500 000,00 500 000,00
3314 Činnosti knihovnické 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
3317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
545 000,00 545 000,00 545 000,00

3317 Výstavní činnosti v kultuře 545 000,00 545 000,00 545 000,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 000,00 83 732,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 119 000,00 118 349,20
3319 5164 Nájemné 150 000,00 58 000,00 30 250,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 410 000,00 1 577 100,00 1 556 542,41
3319 5175 Pohoštění 60 000,00 47 000,00 40 595,00
3319 5194 Věcné dary 3 100,00 2 030,00
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
845 600,00 845 600,00

3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

730 000,00 1 569 000,00 1 546 000,00

3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

550 000,00 780 900,00 752 800,00

3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 783 600,00 3 409 700,00 3 034 485,00
3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
20 400,00 20 400,00

3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a
podob.organizacím

25 000,00 25 000,00

3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

7 580 000,00 7 819 000,00 7 694 000,00

3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 27 600,00 27 600,00
3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 611 000,00 1 611 000,00

3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 526 700,00 526 700,00
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 243 700,00 219 800,00
3319 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
165 000,00 165 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 16 343 600,00 18 991 800,00 18 359 883,61
3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 162 000,00 161 535,00
3322 5139 Nákup materiálu j.n. 24 300,00 24 200,00
3322 5151 Studená voda 1 000,00 359,00
3322 5154 Elektrická energie 20 000,00 18 894,00
3322 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 840,00
3322 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 937 900,00 471 776,28
3322 5171 Opravy a udržování 22 200 000,00 23 209 100,00 17 749 648,69
3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
72 200,00 72 200,00

3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

687 500,00 687 500,00

3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 800 000,00 800 000,00
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3322 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného
majetku

590 000,00 590 000,00

3322 6121 Budovy, haly a stavby 32 608 000,00 39 017 400,00 35 144 912,48
3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 891 700,00 891 647,79
3322 6130 Pozemky 2 200 000,00 2 904,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 55 708 000,00 68 618 100,00 56 620 417,24
3326 5169 Nákup ostatních služeb 36 100,00 36 058,00
3326 5171 Opravy a udržování 500 000,00 463 900,00 142 829,78
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 1 200 000,00
3326 6322 Investiční transfery spolkům 3 800 000,00 3 800 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 500 000,00 5 500 000,00 5 178 887,78
3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 250 000,00 1 250 000,00 1 210 000,00
3341 Rozhlas a televize 1 250 000,00 1 250 000,00 1 210 000,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 1 170 000,00 1 170 000,00 900 477,06
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 170 000,00 1 170 000,00 900 477,06
3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
3 712 000,00 3 968 200,00 3 968 200,00

3392 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 712 000,00 4 568 200,00 3 968 200,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00
3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 375,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 98 700,00 69 040,43
3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 800,00 32 700,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 605 000,00 710 200,00 373 676,35
3399 5173 Cestovné 200 000,00 343 100,00 223 004,00
3399 5175 Pohoštění 172 000,00 162 955,45
3399 5194 Věcné dary 450 000,00 524 000,00 365 031,36
3399 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
2 000,00

3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
fyz.osobám

350 000,00 350 000,00 350 000,00

3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00
3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
15 000,00 15 000,00

3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 605 000,00 2 292 800,00 1 639 782,59
3412 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 10 000,00
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 69 400,00 69 300,33
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 60 700,00 60 587,04
3412 5151 Studená voda 453 700,00 357 957,29
3412 5152 Teplo 845 900,00 842 687,00
3412 5154 Elektrická energie 808 400,00 757 323,44
3412 5164 Nájemné 4 300,00 4 235,00
3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 700 000,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb 9 435 000,00 11 599 100,00 11 144 892,99
3412 5171 Opravy a udržování 3 985 000,00 6 123 200,00 5 073 734,65
3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3412 6121 Budovy, haly a stavby 194 550 000,00 90 460 300,00 63 361 222,38
3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 138 000,00 3 130 355,00
3412 6130 Pozemky 28 776 000,00
3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 700 000,00 700 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 236 746 000,00 120 083 000,00 90 512 295,12
3419 5123 Podlimitní technické zhodnocení 19 200,00 19 118,00
3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 10 800,00
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 7 500,00 7 375,00
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3419 5164 Nájemné 273 500,00 273 500,00 273 411,00
3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 970 000,00
3419 5169 Nákup ostatních služeb 8 630 000,00 9 137 900,00 9 102 632,30
3419 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3419 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 31 685,00
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
250 000,00 362 181,00 362 181,00

3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

23 150 000,00 23 879 479,00 23 879 479,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 007 900,00 48 013 440,00 42 849 726,00
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
1 850 000,00 1 855 000,00 1 855 000,00

3419 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

15 000,00 15 000,00

3419 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

15 000,00 15 000,00

3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 37 000,00 37 000,00
3419 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-

pr.osobám
5 000 000,00 5 000 000,00

3419 5901 Nespecifikované rezervy 40 000,00 33 800,00
3419 6322 Investiční transfery spolkům 3 466 000,00 3 466 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 80 311 400,00 93 175 800,00 86 953 607,30
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00
3421 5151 Studená voda 15 400,00 15 356,00
3421 5152 Teplo 65 700,00 65 673,00
3421 5154 Elektrická energie 30 000,00 37 900,00 -32,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 555 000,00 3 386 700,00 3 177 078,50
3421 5171 Opravy a udržování 500 000,00 6 822 800,00 6 042 273,37
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám
105 550,00 94 300,00

3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

39 075,00 39 075,00

3421 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

181 000,00 181 000,00

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 612 400,00 2 493 975,00 2 221 975,00
3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

3 317 500,00 4 295 700,00 4 288 002,00

3421 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
obcemi

43 700,00 43 700,00

3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

3 930 700,00 3 930 633,00

3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00
3421 5492 Dary obyvatelstvu 291 000,00 264 600,00
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 000,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby 9 216 000,00 17 206 000,00 9 335 033,38
3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 230 900,00 39 018 200,00 29 742 667,25
3429 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00
3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 29 700,00 29 700,00
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 55 400,00 54 840,00
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 191 200,00 191 041,00
3429 5154 Elektrická energie 36 000,00 47 400,00 45 940,88
3429 5162 Služby elektronických komunikací 14 200,00 13 000,00 10 534,11
3429 5169 Nákup ostatních služeb 30 373 000,00 232 300,00 212 510,63
3429 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2 000,00
3429 5175 Pohoštění 25 000,00 26 000,00 25 888,00
3429 5194 Věcné dary 51 800,00 125 000,00 124 956,00
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3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-
práv.osobám

400 000,00 400 000,00 400 000,00

3429 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

29 700 000,00 29 700 000,00

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 31 070 000,00 30 864 000,00 30 835 410,62
3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 3 000 000,00 3 000 000,00
3522 Ostatní nemocnice 3 000 000,00 3 000 000,00
3523 5171 Opravy a udržování 86 900,00 86 801,77
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
8 678 000,00 9 332 000,00 9 332 000,00

3523 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

17 200,00 17 125,00

3523 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 199 377,35
3523 Odborné léčebné ústavy 8 678 000,00 9 636 100,00 9 635 304,12
3533 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 104 300,00 104 260,00
3533 Zdravotnická záchranná služba 104 300,00 104 260,00
3534 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50

3534 Doprava ve zdravotnictví 1 000 000,00 1 000 000,00 569 095,50
3539 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 9 924,00
3539 5171 Opravy a udržování 27 000,00 26 893,80
3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
1 160 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00

3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

2 961 600,00 2 961 522,40

3539 6121 Budovy, haly a stavby 1 610 000,00 1 599 519,76
3539 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím
113 200,00 113 200,00

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 1 160 000,00 6 181 800,00 6 171 059,96
3541 5171 Opravy a udržování 35 700,00 35 691,37
3541 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
182 100,00 182 100,00

3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 217 800,00 217 791,37
3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
40 100,00 40 100,00

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 219 600,00 219 600,00
3543 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
80 400,00 80 400,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 340 100,00 340 100,00
3549 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
767 600,00 767 600,00 767 600,00

3549 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

100 000,00

3549 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 100 000,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 867 600,00 867 600,00 867 600,00
3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
50 000,00 50 000,00

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 50 000,00 50 000,00
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 45 374,50
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 546,15
3612 5141 Úroky vlastní 23 000,00 23 000,00 10 909,20
3612 5151 Studená voda 9 850 000,00 10 370 000,00 10 300 552,00
3612 5152 Teplo 23 600 000,00 23 600 000,00 23 592 634,00
3612 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 169 087,21
3612 5154 Elektrická energie 3 000 000,00 2 780 000,00 2 271 479,53
3612 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 38 027,00
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3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 133 100,00 133 100,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 8 780 000,00 9 780 400,00 8 670 414,99
3612 5171 Opravy a udržování 51 668 000,00 53 253 900,00 51 133 496,22
3612 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 15 642,00
3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 520 000,00 1 411 000,00 1 055 586,00

3612 5361 Nákup kolků 250 000,00 250 000,00 65 000,00
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 32 000,00 32 000,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 56 190 200,00 63 030 700,00 55 751 374,83
3612 Bytové hospodářství 155 231 200,00 165 074 100,00 153 292 223,63
3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 797,50
3613 5151 Studená voda 11 550 000,00 5 648 400,00 2 771 136,00
3613 5152 Teplo 3 400 000,00 4 011 200,00 3 978 519,00
3613 5153 Plyn 1 180 500,00 1 160 323,85
3613 5154 Elektrická energie 1 339 400,00 1 093 755,07
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 252 000,00 2 780 500,00 2 729 493,16
3613 5171 Opravy a udržování 7 443 800,00 7 782 000,00 6 655 743,84
3613 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 48 600,00
3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními

nákupy
1 034 500,00 1 034 500,00 1 032 456,00

3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000,00 675 000,00 144 562,33
3613 Nebytové hospodářství 26 830 300,00 24 512 100,00 19 577 786,75
3631 5122 Podlimitní věcná břemena 20 000,00 12 100,00
3631 5154 Elektrická energie 120 000,00 429 000,00 322 376,13
3631 5164 Nájemné 2 400,00 2 340,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 37 670 000,00 37 420 000,00 37 419 958,88
3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 5 505 600,00 5 311 703,06
3631 Veřejné osvětlení 37 840 000,00 43 377 000,00 43 068 478,07
3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 560 000,00 5 260 000,00 5 126 282,73
3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 000,00 283 000,00 187 229,34
3632 Pohřebnictví 3 760 000,00 5 543 000,00 5 313 512,07
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 000,00 450 000,00
3635 5169 Nákup ostatních služeb 829 000,00 725 000,00 135 459,50
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
3 300 000,00 900 000,00

3635 Územní plánování 4 579 000,00 2 075 000,00 135 459,50
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 300 000,00 1 900 000,00 380 220,80
3636 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 354 000,00 94 880,00
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
4 100 000,00 4 037 400,00 862 470,00

3636 Územní rozvoj 5 650 000,00 6 291 400,00 1 337 570,80
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
7 067 800,00 5 259 300,00 4 784 850,00

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 671 500,00 460 768,75
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 298 900,00 1 298 063,76

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 436 400,00 468 869,75
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 22 936,60
3639 5151 Studená voda 1 800 000,00 1 797 600,00 1 155 777,00
3639 5154 Elektrická energie 4 000,00 2 360,25
3639 5164 Nájemné 1 558 000,00 903 900,00 657 594,00
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 161 000,00 480 100,00 884 543,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 24 368 000,00 16 465 600,00 2 734 582,85
3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 774 100,00 703 855,66
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 Pohoštění 27 300,00 125 100,00
3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 148 500,00 148 500,00 148 500,00
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3639 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 51 400,00 51 336,00
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
14 086 000,00 14 086 000,00

3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 150 000,00 155 000,00 155 000,00
3639 5361 Nákup kolků 50 000,00 49 500,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 500,00 500,00
3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
80 000,00

3639 6121 Budovy, haly a stavby 40 482 000,00 54 718 900,00 16 732 659,62
3639 6130 Pozemky 7 000 000,00 15 065 900,00 11 033 815,00
3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 80 600,00 67 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 83 465 300,00 112 563 300,00 55 611 641,66
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 774 000,00 1 564 000,00 1 182 909,00

3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

145 100,00 292 474,00

3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 705 000,00 860 000,00 762 875,00
3699 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 4 479 000,00 3 034 000,00 2 351 886,00
3716 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 420 000,00 230 868,00
3716 Monitoring ochrany ovzduší 350 000,00 420 000,00 230 868,00
3721 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 625 207,13
3722 5169 Nákup ostatních služeb 42 000 000,00 41 450 000,00 41 449 740,54
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42 000 000,00 41 450 000,00 41 449 740,54
3723 5169 Nákup ostatních služeb 14 500 000,00 15 300 000,00 14 882 346,84
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 14 500 000,00 15 300 000,00 14 882 346,84
3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 249 260,00
3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 700 000,00 20 600 000,00 20 553 904,97
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 700 000,00 20 850 000,00 20 803 164,97
3729 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 76 261,54
3729 Ostatní nakládání s odpady 150 000,00 150 000,00 76 261,54
3733 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 98 000,00 98 000,00 56 369,00
3744 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 60 000,00 60 000,00 35 999,96
3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 600 000,00 100 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 131 100,00 5 975 500,00 4 810 076,43
3745 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 000,00 4 000,00 3 000,00
3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
400 000,00

3745 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 245 525,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 685 100,00 6 879 500,00 5 158 601,43
3749 5164 Nájemné 300 000,00 300 000,00
3749 6121 Budovy, haly a stavby 17 800 000,00 650 000,00 262 260,95
3749 6142 Nadlimitní věcná břemena 300 000,00 300 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 18 400 000,00 1 250 000,00 262 260,95
3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 90 000,00
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 100,00 417 800,00 417 800,00
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

organ
350 300,00 328 965,00

3792 Ekologická výchova a osvěta 868 100,00 868 100,00 836 765,00
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a b 1 2 3

3900 5169 Nákup ostatních služeb 482 000,00 650 400,00 446 668,50
3900 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00
3900 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
294 500,00 109 500,00

3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 000,00 778 000,00 245 000,00
3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
10 000,00 10 000,00

3900 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 20 000,00
3900 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 72 000,00 72 000,00
3900 6321 Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.

sp.
185 000,00 185 000,00

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 822 000,00 2 189 900,00 1 088 168,50
4311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím
18 948 000,00 1 320 200,00

4311 Základní sociální poradentství 18 948 000,00 1 320 200,00
4312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
44 600,00 44 600,00

4312 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

670 300,00 670 300,00

4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 546 000,00 546 000,00
4312 Odborné sociální poradentství 1 260 900,00 1 260 900,00
4319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
34 600,00 34 600,00

4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 239 600,00 239 600,00
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 274 200,00 274 200,00
4329 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 500,00 179 500,00

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 179 500,00 179 500,00
4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
6 200 000,00 10 515 900,00 9 761 939,00

4339 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 600,00
4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
2 475 000,00 2 432 011,00

4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 898 000,00 878 612,00
4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 39 000,00 38 485,58
4339 5151 Studená voda 17 000,00 16 622,00
4339 5152 Teplo 146 000,00 110 307,00
4339 5154 Elektrická energie 44 000,00 43 601,00
4339 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 400,00 30 382,64
4339 5167 Služby školení a vzdělávání 269 000,00 232 050,00
4339 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 1 663 500,00 215 510,00
4339 5173 Cestovné 54 500,00 47 705,00
4339 5424 Náhrady mezd v době nemoci 51 400,00 46 324,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 600 000,00 16 218 700,00 13 863 149,22
4341 5131 Potraviny 20 000,00 20 000,00 3 279,00
4341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 200,00 7 167,00
4341 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
200 000,00 200 300,00 200 000,00

4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 220 000,00 227 500,00 210 446,00
4342 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 120 000,00 22 000,00
4342 5169 Nákup ostatních služeb 1 440 000,00 1 326 300,00 983 482,00
4342 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
101 200,00 101 200,00

4342 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

58 800,00 58 800,00
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4342 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

529 200,00 529 200,00

4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 1 500 000,00 2 135 500,00 1 694 682,00
4344 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 771 700,00 1 771 700,00

4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 254 200,00 1 254 200,00
4344 6322 Investiční transfery spolkům 1 500 000,00 1 500 000,00
4344 Sociální rehabilitace 4 525 900,00 4 525 900,00
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 380 000,00 380 000,00 101 120,00
4349 5131 Potraviny 10 000,00 2 700,00 2 622,00
4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 22 280,00
4349 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 78 600,00 42 063,00
4349 5151 Studená voda 300 000,00 355 000,00 353 977,00
4349 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 513 600,00
4349 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 301 567,03
4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 955 000,00 1 882 400,00 1 522 023,07
4349 5171 Opravy a udržování 750 000,00 652 000,00 317 427,77
4349 5175 Pohoštění 60 000,00 17 900,00 17 810,50
4349 5194 Věcné dary 25 000,00 35 400,00 34 731,60
4349 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
74 000,00 74 000,00

4349 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4 580 000,00 4 558 000,00 3 333 221,97
4350 5169 Nákup ostatních služeb 161 300,00 161 293,00
4350 5171 Opravy a udržování 6 438 700,00 5 626 479,64
4350 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
500 000,00

4350 Domovy pro seniory 7 100 000,00 5 787 772,64
4351 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám
258 900,00 258 900,00

4351 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně
prosp.sp.

173 900,00 173 900,00

4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 336 200,00 1 336 200,00
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
1 246 500,00 1 246 500,00

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 015 500,00 3 015 500,00
4352 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
179 100,00 143 387,00

4352 Tísňová péče 179 100,00 143 387,00
4353 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
52 400,00 52 400,00

4353 Průvodcovské a předčitatelské služby 52 400,00 52 400,00
4356 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
798 200,00 798 200,00

4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 600,00 56 600,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 854 800,00 854 800,00
4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
1 900 000,00 2 810 700,00 2 749 738,00

4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

685 100,00 685 039,00

4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 247 500,00 247 478,00
4359 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
226 600,00 226 600,00

4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

1 176 600,00 1 176 600,00

4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organ

32 600 000,00 40 638 800,00 40 638 800,00
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4359 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým
organizac

67 000 000,00 68 001 000,00 68 001 000,00

4359 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 982,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 101 500 000,00 113 786 300,00 113 733 237,00
4371 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
336 800,00 336 800,00

4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 976 200,00 976 200,00
4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským

společnostem
198 200,00 198 200,00

4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 1 511 200,00 1 511 200,00
4372 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
174 600,00 174 600,00

4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem

167 000,00 167 000,00

4372 Krizová pomoc 341 600,00 341 600,00
4373 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
213 600,00 213 600,00

4373 Domy na půl cesty 213 600,00 213 600,00
4374 5152 Teplo 100 000,00 300 000,00 264 783,00
4374 5169 Nákup ostatních služeb 77 500,00 76 664,24
4374 5171 Opravy a udržování 600 000,00 672 500,00 568 216,15
4374 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
2 326 000,00 3 796 700,00 3 796 700,00

4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3 026 000,00 4 846 700,00 4 706 363,39
4375 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 206 000,00 1 206 000,00

4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 206 000,00 1 206 000,00
4376 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
854 000,00 854 000,00

4376 Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra 854 000,00 854 000,00
4377 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
727 400,00 727 400,00

4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 331 300,00 331 300,00
4377 Sociálně terapeutické dílny 1 058 700,00 1 058 700,00
4378 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 387 700,00 1 387 700,00

4378 Terénní programy 1 387 700,00 1 387 700,00
4379 5169 Nákup ostatních služeb 16 400,00 16 400,00
4379 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
372 600,00 372 600,00

4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 357 700,00 242 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 100 000,00 746 700,00 631 100,00
4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 2 017,00
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 10 000,00 10 000,00 2 017,00
5212 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 196,69
5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 188,00
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 399,00
5212 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 368,00
5212 5152 Teplo 85 000,00 85 000,00 40 800,00
5212 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 17 321,00
5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 62 297,71
5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 32 590,00
5212 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00
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5212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 600 000,00 596 447,70
5212 Ochrana obyvatelstva 1 095 000,00 905 000,00 767 608,10
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 100 000,00
5213 6901 Rezervy kapitálových výdajů 100 000,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 100 000,00
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00
5273 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00
5273 5154 Elektrická energie 114 000,00 114 000,00 67 624,24
5273 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 10 875,00
5273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
1 500,00 1 500,00

5273 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 310 000,00 177 957,56
5273 5171 Opravy a udržování 600 000,00 858 000,00 745 655,30
5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 500 000,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 700 500,00 1 958 500,00 1 002 112,10
5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
51 100 000,00 52 564 600,00 52 554 041,00

5311 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100 000,00 896 000,00 679 825,00
5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
13 338 000,00 13 295 200,00 13 212 513,00

5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 617 000,00 4 787 000,00 4 773 061,00
5311 5123 Podlimitní technické zhodnocení 46 000,00 42 762,00
5311 5131 Potraviny 35 000,00 35 000,00 17 888,85
5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 6 300,00
5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 1 773,00
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 850 000,00 830 000,00 802 069,69
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 45 000,00 33 537,00
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 430 000,00 620 900,00 574 858,01
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 560 000,00 884 100,00 820 301,82
5311 5151 Studená voda 150 000,00 100 000,00 77 435,00
5311 5152 Teplo 400 000,00 320 000,00 313 609,00
5311 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 47 748,14
5311 5154 Elektrická energie 670 000,00 590 000,00 547 282,53
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 960 000,00 961 300,00 891 749,20
5311 5161 Poštovní služby 600,00 541,00
5311 5162 Služby elektronických komunikací 500 000,00 500 000,00 422 072,06
5311 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 130 917,00
5311 5164 Nájemné 1 600 000,00 1 700 000,00 1 600 249,00
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 128 000,00 19 800,00
5311 5167 Služby školení a vzdělávání 550 000,00 290 000,00 278 524,10
5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
23 000,00 22 348,20

5311 5169 Nákup ostatních služeb 2 330 000,00 2 266 800,00 1 974 826,57
5311 5171 Opravy a udržování 850 000,00 1 828 500,00 1 752 918,47
5311 5172 Programové vybavení 1 060 000,00 60 000,00 17 541,00
5311 5173 Cestovné 190 000,00 225 000,00 216 150,00
5311 5175 Pohoštění 35 000,00 39 100,00 29 373,00
5311 5176 Účastnické poplatky na konference 6 100,00 6 040,00
5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 4 500,00
5311 5194 Věcné dary 25 000,00 145 000,00 135 267,82
5311 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně

prosp.sp.
1 500 000,00 56 100,00

5311 5361 Nákup kolků 60 000,00 60 000,00 60 000,00
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 335 000,00 311 557,00
5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 220 000,00 3 426 496,80 2 977 922,00
5311 6111 Programové vybavení 1 076 900,00 1 076 900,00
5311 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2 860 000,00 2 731 582,57
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5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 830 000,00 4 716 500,00 4 705 617,38
5311 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 340 500,00 336 548,00
5311 6125 Výpočetní technika 119 000,00 118 630,90
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 88 805 000,00 96 437 696,80 94 326 580,31
5399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 900,00 19 383,01
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 22 900,00 19 383,01
5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 776 000,00 3 175 900,00 3 175 864,00
5511 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 600 100,00 600 136,00
5511 Požární ochrana - profesionální část 3 776 000,00 3 776 000,00 3 776 000,00
5512 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 9 010,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 97 000,00 76 992,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 037,90
5512 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 825,00
5512 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 7 026,63
5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 9 263,52
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 13 214,00
5512 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 18 000,00
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 474,65
5512 5171 Opravy a udržování 17 000,00 17 000,00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 457 500,00 455 455,00
5512 6123 Dopravní prostředky 3 068 300,00 3 068 073,60
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 000,00 3 752 800,00 3 675 372,30
6112 5019 Ostatní platy 70 000,00 70 000,00 47 636,70
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100 000,00 1 030 525,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 9 730 000,00 7 650 000,00 5 656 586,00
6112 5026 Odchodné 2 000 000,00 684 097,00
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen
80 000,00 68 783,00

6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan

2 632 000,00 2 612 000,00 1 247 137,00

6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 948 000,00 948 000,00 674 555,00
6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem
20 000,00 16 161,30

6112 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00
6112 5164 Nájemné 22 500,00 22 436,00
6112 5169 Nákup ostatních služeb 3 700,00 3 654,00
6112 5173 Cestovné 340 000,00 397 100,00 308 785,75
6112 5175 Pohoštění 200 000,00 200 000,00 148 639,75
6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 7 000,00 6 560,00
6112 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 800 000,00 55 000,00 54 500,00
6112 Zastupitelstva obcí 14 745 000,00 15 190 300,00 9 970 056,50
6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 3 453,00
6117 5169 Nákup ostatních služeb 202 300,00
6117 5175 Pohoštění 2 500,00 2 460,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 208 300,00 5 913,00
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 80 800,00 70 316,00
6149 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
6 200,00 6 200,00

6149 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 300,00 2 250,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 89 300,00 78 766,00
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
154 065 000,00 156 938 000,00 152 837 756,41

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 150 000,00 5 320 000,00 3 983 696,74
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
39 691 000,00 40 617 600,00 38 984 185,08
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Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 289 000,00 14 290 900,00 14 082 674,04
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 850 000,00 910 300,00 910 292,55
6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 225 000,00 705 900,00 638 485,06
6171 5131 Potraviny 80 000,00 80 000,00 78 346,50
6171 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 34 100,00 34 008,91
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 6 200,00 5 437,56
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 245 700,00 245 650,92
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 000,00 272 100,00 258 043,60
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 290 000,00 8 376 500,00 7 502 574,30
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 5 826 000,00 6 058 200,00 5 142 391,05
6171 5151 Studená voda 520 000,00 491 400,00 482 240,85
6171 5152 Teplo 3 550 000,00 3 604 100,00 3 601 285,80
6171 5154 Elektrická energie 2 350 000,00 2 773 400,00 2 723 695,32
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 600 000,00 470 000,00 438 748,33
6171 5157 Teplá voda 5 000,00 5 000,00 3 600,00
6171 5161 Poštovní služby 2 100 000,00 801 000,00 758 761,21
6171 5162 Služby elektronických komunikací 530 000,00 235 000,00 187 676,31
6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 22 600,00 22 530,00
6171 5164 Nájemné 3 320 000,00 3 361 000,00 3 337 426,40
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 350 000,00 2 563 700,00 1 873 991,94
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 700 000,00 2 560 000,00 1 842 853,25
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol
12 536 000,00 20 761 600,00 18 168 795,04

6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 712 000,00 10 321 200,00 9 831 768,13
6171 5171 Opravy a udržování 4 010 000,00 4 665 100,00 2 964 142,58
6171 5172 Programové vybavení 10 660 000,00 3 685 500,00 1 024 701,94
6171 5173 Cestovné 1 080 000,00 990 600,00 975 638,25
6171 5175 Pohoštění 1 132 000,00 1 041 900,00 979 896,59
6171 5176 Účastnické poplatky na konference 140 000,00 139 503,00
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 249 400,00 1 244 400,00 1 124 664,50
6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 010 000,00 398 800,00 344 704,89
6171 5194 Věcné dary 605 000,00 415 000,00 391 814,05
6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav.

postiž.
972 700,00 972 659,00

6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6171 5361 Nákup kolků 25 000,00 22 400,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000,00 27 000,00 27 000,00
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 600,00 600,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 750 000,00 850 000,00 841 944,00
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 064 600,00 9 335 348,37 8 933 824,62
6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 200,00 1 113,70
6171 6111 Programové vybavení 2 600 000,00 2 600 000,00 1 172 914,23
6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 150 000,00 8 103 000,00 5 899 976,30
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 640 000,00 1 803 500,00 1 803 237,89
6171 6123 Dopravní prostředky 1 199 000,00 670 500,00 566 203,98
6171 6125 Výpočetní technika 5 150 000,00 5 252 700,00 3 825 911,05
6171 Činnost místní správy 305 539 000,00 324 085 748,37 300 007 365,87
6223 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 45 000,00 45 000,00 38 625,00
6310 5141 Úroky vlastní 17 000 000,00 6 800 000,00 6 755 519,23
6310 5163 Služby peněžních ústavů 600 400,00 601 900,00 543 430,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 600 400,00 7 401 900,00 7 298 949,67
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 100 000,00 6 100 600,00 4 901 732,17
6320 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 21 800,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 200 000,00 6 200 600,00 4 923 532,17
6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 12 183 396,36
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Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b 1 2 3

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 852 396 829,10
6330 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.

obvody
1 551 437,01

6330 5348 Převody do vlastní pokladny 2 304 566,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně
3 868 436 228,47

6399 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 30 000,00 30 600,00 14 558,46
6399 5191 Zaplacené sankce 50 000,00 50 000,00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 047 000,00 56 247 000,00 56 047 246,62
6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 1 446 800,00 1 396 764,00
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 46 078 100,00 46 078 040,00
6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 998,92
6399 6201 Nákup akcií 10 000 000,00 74 850 000,00 63 597 600,00
6399 Ostatní finanční operace 50 177 000,00 178 702 500,00 167 139 208,00
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 900,00 5 850,00
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a

obcemi
1 772 500,00 1 772 359,29

6402 Finanční vypořádání minulých let 1 778 400,00 1 778 209,29
6409 5901 Nespecifikované rezervy 33 912 800,00 20 529 329,00
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 500 000,00 7 400 000,00 7 253 166,35
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 302 689 100,00 25 315 200,00
6409 Ostatní činnosti j.n. 344 101 900,00 53 244 529,00 7 253 166,35

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 808 764 100,00 2 846 789 974,17 6 173 563 622,36
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Licence: S00B (mmp O) XCRGBA1A / A1A  (22122017 09:25 / 201803221648)
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kromě
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 580 728 500,00 707 037 245,17 16 125 619,99
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8123 274 776 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+) 8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých
prostředků ze zahraničí
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-) 8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901 54 248 456,19
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902 -74 709,58
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 855 504 500,00 737 037 245,17 100 299 366,60
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1 372 506 400,00 1 454 974 900,00 1 525 523 693,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 465 253 400,00 275 462 500,00 301 161 046,64
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 115 499 800,00 42 189 000,00 42 514 882,68
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 337 126 329,00 4 204 064 633,04

PŘÍJMY CELKEM 4050 1 953 259 600,00 2 109 752 729,00 6 073 264 255,76
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 3 866 939 822,26
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4061 313 800,00 313 703,62

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4062 69 000,00 69 000,00

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

veřejných rozpočtů územní úrovně
4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 930 500,00 2 930 520,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 77 187 500,00 77 187 497,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od

rozpočtů územní úrovně
4120

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 3 831 369 049,46
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.

Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - příjmy

4145 55 030,80

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 35 515 742,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně
4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného okresu
4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z

území jiného kraje
4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 953 259 600,00 2 109 752 729,00 2 206 324 433,50

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1 649 071 400,00 1 911 983 174,17 5 654 271 355,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 159 692 700,00 934 806 800,00 519 292 266,97

VÝDAJE CELKEM 4240 2 808 764 100,00 2 846 789 974,17 6 173 563 622,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 3 868 436 228,47
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.

územní úrovně
4280 150 000,00 155 000,00 155 000,00

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 12 183 396,36
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 3 852 396 829,10
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 41 42 43

* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - výdaje

4305 1 551 437,01

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 2 304 566,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi
4321 1 772 500,00 1 772 359,29

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

veřejným rozp. územní úrovně
4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360 2 665 400,00 3 812 600,00 3 812 528,67
6342 - Investiční transfery krajům 4370 500 000,00 500 000,00 500 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně
4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně
4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného okresu
4422

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 80 000,00 80 000,00 80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území

jiného kraje
4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 808 764 100,00 2 846 789 974,17 2 305 127 393,89

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -855 504 500,00 -737 037 245,17 -98 802 960,39

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 855 504 500,00 737 037 245,17 100 299 366,60
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 855 504 500,00 737 037 245,17 100 299 366,60

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného období
Změna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 714 001 877,60 697 339 082,92 16 662 794,68
Běžné účty fondů ÚSC 6020 664 848,81 885 809,57 -220 960,76
Běžné účty celkem 6030 714 666 726,41 698 224 892,49 16 441 833,92
Pokladna 6040 800,00 317 013,93 -316 213,93
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp.

územní úrovně
7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7260

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp.

územ. úrov.
7390

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 80 000,00 80 000,00 80 000,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 80 000,00 80 000,00 80 000,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

text r 71 72 73

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.

územní úrovně
7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.

územní úrovně
7530
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

820 000,00

13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 820 000,00
13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
13 820 559,00

13011 Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD 13 820 559,00
13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
3 715 982,71

13013 Operační program zaměstnanost 3 715 982,71
13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 473 775,00

13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD 2 473 775,00
14007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 390 176,00

14007 Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců 1 390 176,00
14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
1 350 000,00

14984 Dotace pro jednotky SDH obcí 1 350 000,00
15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 611 191,80

15011 10 611 191,80
17015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
2 201 937,34

17015 2 201 937,34
17016 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
37 432 934,77

17016 37 432 934,77
17017 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 043 887,84

17017 Hradecko-pardubická aglomerace 1 043 887,84
17018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
5 915 364,35

17018 Hradecko-pardubická aglomerace 5 915 364,35
17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
2 240 315,34

17968 2 240 315,34
17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
38 085 360,65

17969 38 085 360,65
29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
282 060,00

29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 282 060,00
29029 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
10 250,00

29029 / 10 250,00
33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
42 707 679,11

33063 42 707 679,11
34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 425 000,00

34054 Program regenerace MPR a zón - NV 1 425 000,00
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
1 556 000,00

34070 Kulturní aktivity 1 556 000,00
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový
znak

Název  Položka Název Výsledek od počátku roku

a  b 93

34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
rozpočtu

8 000 000,00

34352 Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 8 000 000,00
35019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

rozpočtu
17 125,00

35019 Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 17 125,00
98018 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
54 390,00

98018 Sčítání lidu 54 390,00
98020 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
34 830,00

98020 Sčítání lidu 34 830,00
98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

všeob.pokl.správy SR
208 232,25

98348 Volby do Evropského parlamentu 208 232,25

C E L K E M 175 397 051,16

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový
znak

Název Kód územní
jednotky

Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

*****  tato část výkazu nemá data  *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých
nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

0000 4116 037 1 1 043 870,00 1 043 887,84
0000 4116 037 5 5 915 330,00 5 915 364,35
0000 4116 053 5 10 611 200,00 10 611 191,80
0000 4116 103 1 6 293 830,00 6 293 376,85
0000 4116 103 5 36 414 770,00 36 414 302,26
0000 4116 104 1 391 250,00 391 156,08
0000 4116 104 5 3 324 850,00 3 324 826,63
0000 4116 107 1 2 201 990,00 2 201 937,34
0000 4116 107 5 37 433 010,00 37 432 934,77
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 103 630 100,00 103 628 977,92
0000 4216 104 1
0000 4216 104 5
0000 4216 107 1 2 240 280,00 2 240 315,34
0000 4216 107 5 38 085 420,00 38 085 360,65
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu
40 325 700,00 40 325 675,99

0000 Bez ODPA 143 955 800,00 143 954 653,91

C E L K E M 143 955 800,00 143 954 653,91
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

2341 5169 053 5 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 611 200,00 10 605 141,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 611 200,00 10 605 141,80
3111 5331 103 1
3111 5331 103 5
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ
3111 5336 103 1 1 167 850,00 1 167 631,23
3111 5336 103 5 6 616 750,00 6 616 576,77
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
7 784 600,00 7 784 208,00

3111 Mateřské školy 7 784 600,00 7 784 208,00
3113 5336 103 1 3 826 380,00 3 826 219,42
3113 5336 103 5 21 682 120,00 21 681 909,58
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
25 508 500,00 25 508 129,00

3113 Základní školy 25 508 500,00 25 508 129,00
3117 5336 103 1 180 450,00 180 414,61
3117 5336 103 5 1 022 350,00 1 022 349,39
3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 202 800,00 1 202 764,00

3117 První stupeň základních škol 1 202 800,00 1 202 764,00
3231 5336 103 1 264 170,00 264 163,36
3231 5336 103 5 1 496 930,00 1 496 925,64
3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
1 761 100,00 1 761 089,00

3231 Základní umělecké školy 1 761 100,00 1 761 089,00
3299 5011 103 1 78 980,00 49 166,32
3299 5011 103 5 544 920,00 278 609,27
3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
623 900,00 327 775,59

3299 5021 103 1 244 500,00 244 206,83
3299 5021 103 5 1 384 000,00 1 383 838,68
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 1 628 500,00 1 628 045,51
3299 5031 103 1 35 400,00 34 147,84
3299 5031 103 5 193 600,00 193 504,32
3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
229 000,00 227 652,16

3299 5032 103 1 12 600,00 12 342,19
3299 5032 103 5 70 300,00 69 939,02
3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 82 281,21
3299 5137 103 1 7 900,00 7 743,90
3299 5137 103 5 43 900,00 43 882,10
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 800,00 51 626,00
3299 5139 103 1 1 700,00 1 585,35
3299 5139 103 5 9 000,00 8 983,65
3299 5139 Nákup materiálu j.n. 10 700,00 10 569,00
3299 5167 103 1 200,00 150,00
3299 5167 103 5 900,00 850,00
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100,00 1 000,00
3299 5169 103 1
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3299 5169 103 5
3299 5169 Nákup ostatních služeb
3299 5173 103 1 500,00 328,44
3299 5173 103 5 1 900,00 1 861,18
3299 5173 Cestovné 2 400,00 2 189,62
3299 5175 103 1 1 400,00 1 196,20
3299 5175 103 5 7 000,00 6 917,12
3299 5175 Pohoštění 8 400,00 8 113,32
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 2 638 700,00 2 339 252,41
3421 5336 103 1 589 600,00 589 594,95
3421 5336 103 5 3 341 100,00 3 341 038,05
3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
3 930 700,00 3 930 633,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 930 700,00 3 930 633,00
3539 5336 104 1 311 800,00 311 739,20
3539 5336 104 5 2 649 800,00 2 649 783,20
3539 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým

organizac
2 961 600,00 2 961 522,40

3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 2 961 600,00 2 961 522,40
3636 6119 107 1 122 950,00 122 901,97
3636 6119 107 5 696 450,00 696 444,53
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného

majetku
819 400,00 819 346,50

3636 Územní rozvoj 819 400,00 819 346,50
3639 5011 037 1 702 570,00 697 988,55
3639 5011 037 5 3 981 730,00 3 955 268,45
3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
4 684 300,00 4 653 257,00

3639 5021 037 1 59 000,00 58 777,50
3639 5021 037 5 336 000,00 333 072,50
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 395 000,00 391 850,00
3639 5031 037 1 187 400,00 187 220,90
3639 5031 037 5 1 061 500,00 1 060 918,36
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
1 248 900,00 1 248 139,26

3639 5032 037 1 62 800,00 67 622,59
3639 5032 037 5 355 300,00 383 194,58
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 418 100,00 450 817,17
3639 5139 037 1 200,00 3 440,48
3639 5139 037 5 700,00 19 496,12
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 22 936,60
3639 5164 037 1 1 500,00 2 913,95
3639 5164 037 5 8 300,00 16 512,55
3639 5164 Nájemné 9 800,00 19 426,50
3639 5166 037 1 69 877,50
3639 5166 037 5 395 972,50
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 465 850,00
3639 5169 037 1 20 700,00 103 247,03
3639 5169 037 5 117 100,00 585 066,47
3639 5169 Nákup ostatních služeb 137 800,00 688 313,50
3639 5173 037 1 5 600,00 5 599,42
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XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotka
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

a b c d 1 2 3

3639 5173 037 5 31 800,00 31 730,00
3639 5173 Cestovné 37 400,00 37 329,42
3639 5175 037 1 4 100,00 18 721,85
3639 5175 037 5 22 900,00 106 090,65
3639 5175 Pohoštění 27 000,00 124 812,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 959 200,00 8 102 731,95
3699 5011 104 1 119 150,00 177 436,35
3699 5011 104 5 510 050,00 1 005 472,65
3699 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na

služ.m.
629 200,00 1 182 909,00

3699 5031 104 1 28 400,00 43 871,10
3699 5031 104 5 116 700,00 248 602,90
3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan
145 100,00 292 474,00

3699 5032 104 1 10 400,00 15 848,70
3699 5032 104 5 41 500,00 89 809,30
3699 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 900,00 105 658,00
3699 5167 104 1 1 200,00 1 195,50
3699 5167 104 5 6 800,00 6 774,50
3699 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 7 970,00
3699 5169 104 1 39 000,00 114 431,25
3699 5169 104 5 648 443,75
3699 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 762 875,00
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 873 200,00 2 351 886,00

C E L K E M 65 051 000,00 67 366 704,06

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Charvát

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Renata Hochmanová tel.: 466 859 441

o skutečnosti: tel.:
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice I 

Střed 



Městský obvod Pardubice I 
Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 10. 12. 2018 rozpočet MO Pardubice I na rok 2019. Celkový 
objem rozpočtu činil Kč 59 043,8 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 3 246,8 tis. V průběhu 
roku byly schváleny celkem 4 změny rozpočtu a finanční vypořádání za rok 2018. Objem rozpočtu po 4. změně 
činil Kč 65 600 tis., z toho rezerva rozpočtu Kč 784,4 tis. 

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2019

V roce 2019 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů: 
• daňové příjmy
• nedaňové příjmy
• přijaté dotace.

Plnění příjmů v roce 2019 lze celkově zhodnotit jako poměrně úspěšné vzhledem k celkovému plnění ve výši 106 
%.   

1.1 Daňové příjmy 
Daňové příjmy byly plněny na 106,8 % (rozpočtované Kč 50 118,2 tis., skutečné Kč 53 519,3 tis.), z toho: 
• podíl na dani z přidané hodnoty

- celkové plnění Kč 41 077,1 tis. oproti rozpočtu Kč 37 818,2 tis. (tj. na 108,6 %)
z toho:
- podíl na státní správě ve výši Kč 14 604,5 tis. (tj. na 107 %)
- podíl na životním prostředí ve výši Kč 25 228,4 tis. (tj. na 107 %)
- podíl na dopravě ve výši Kč 10 022,1 tis. (tj. na 107 %)
- odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 8 363,7 tis. (tj. na 100 %)
- transfer do rozpočtu města na úhradu pověřence GDPR ve výši Kč 72,6 tis. (tj. na 100 %)
- transfer do rozpočtu města – náklady na IT ve výši Kč 60,9 tis. (tj. na 99,8 %)

- transfer do rozpočtu města – podíl obce na nákupu požárního auta ve výši Kč 280,6 (tj. na 99,9 %)
Vyšší procento plnění je způsobeno vyššími daňovými příjmy oproti původnímu předpokladu.

• poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 12 442,2 tis. oproti rozpočtu
Kč 11 800 tis. (tj. na 105,4 %) : z toho

  správní poplatky na 83,2 % (Kč 416,1 tis.) 
    místní poplatky plněny na 101,9 % (Kč 12 026,1 tis.)   

     z toho -  místní poplatek ze psů na 90 % 
  - místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 126,1 % 
 - místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 67,4 % 
 - místní poplatek za TKO na 97,4 %. 

1.2 Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 1 540 tis., plněny byly na 86,9 %, tj. ve výši Kč 1 338,2 tis. 

Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši Kč 426,2 tis., tj. 106,6 % rozpočtované částky. 
Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 190,3 tis. (tj. 95,2 % rozpočtovaného příjmu). 
Další příjmovou položkou činil příjem z vlastní činnosti – z prodeje dřeva a vyfrézovaného asfaltu včetně příjmů 
za přefakturované náklady za poskytnutou stravu pro pracující odsouzené a příjmů z reklam ve Zpravodaji MO 
v celkové výši Kč 137,5 tis. (tj. 65,5 %) 
Významnou příjmovou položku představoval příjem z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 349,1 tis. (tj. 
69,9 %). 
Tradičním příjmem jsou také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 56,1 tis. (93,5 % rozpočtované částky). 
Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 91,3 % rozpočtované částky (tj. na Kč 118,8 tis.). Jedná se 
hlavně o přeplatky za energie z roku 2019. 
Plnění položky „příjmy z úroků“ dosáhla vzhledem k novému cash poolingu u Komerční banky, a. s., hodnoty Kč 60 
tis. (150 % rozpočtované částky). 

1.3 Příjmy kapitálové 
 Příjmy kapitálové byly rozpočtovány ve výši Kč 417 tis. Jednalo se o přijaté dary na investice od firmy GASCO 
s.r.o. ve skutečné výši Kč 416 668,32 (tj. na 99,9 %).   

1.4 Přijaté dotace 
 MO byl v roce 2019 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volby do Evropského Parlamentu, dotace z ESF 
a SR na projekt Zaměstnanost, dotace na projekt Vzdělávání členů JSDH z ESF a SR a dotace z Pardubického 



kraje na nákup zásahových obleků. Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 1 104 tis., tj. 100 % rozpočtované 
částky. 
Dotace byly v r. 2019 plněny takto:  
- dotace na volby do Evropského Parlamentu na 100 % (ve výši Kč 593,8 tis.) 
- dotace z ESF a SR na projekt Zaměstnanost na 100 % (ve výši Kč 78 tis.) 
- dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů JSDH na 100 % (ve výši Kč 405,2 tis.) 
- dotace z Pk na nákup zásahových obleků na 100 % (ve výši Kč 27 tis.).   

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2019

Výdaje byly v roce 2019 vyčerpány na 78 %. V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 51 184,4 
tis. z rozpočtovaných Kč 65 600 tis. 

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně: 
• kapitola 14 - Vnitřní správa – 96,7 %
• kapitola 15 - Životní prostředí – 78,1 %
• kapitola 27 - Doprava – 62,6 %
• kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 92,8 %
• kapitola 34 - Kultura – 71,7 %.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2019 byly: 
• rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – III. etapa (Kč 4 689,5 tis.)
• rekonstrukce chodníku ul. Štrossova (Kč 1 906,3 tis.)
• rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby (Kč 229,4 tis.).

3. FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2019 počítal s financováním ve výši Kč 6 406 tis., což představovalo kladné 
zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 ve výši Kč 7 199 tis. a mínusový zálohový příděl z vyplacených 
mzdových výdajů na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva do sociálního fondu ve výši Kč 793 tis. Zálohový 
příděl do sociálního fondu byl v průběhu roku zvýšen na Kč 1 174 tis. Při I. změně rozpočtu a při finančním 
vypořádání za rok 2018 byla zapojení nevyčerpaných prostředků navýšeno o zůstatek bankovních účtů k závěru 
roku 2018 a o zdroje z finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 na hodnotu v celkové výši Kč 
13 594,9 tis. Skutečný zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu činil Kč 681 tis.  

Výsledný konečný zůstatek základních běžných účtů k 31. 12. 2019 činil Kč 18 085,4 tis. 

4. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2019 činil Kč 893,1 tis. a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2019 
celkem Kč 1 286,9 tis. Skutečné zdroje sociálního fondu činily v roce 2019 částku ve výši Kč 794,3 tis. a skutečné 
výdaje částku ve výši Kč 550,7 tis. Výsledný konečný zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2019 činil Kč 243,6 tis.    

5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

K 31.12.2019 evidujeme majetek ve výši: 
• Dlouhodobý hmotný majetek (022) v hodnotě Kč 6.552.563,58
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě Kč 4.830.170,41
• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) v hodnotě Kč 700.292,11
• Dlouhodobý nehmotný majetek (013) v hodnotě Kč 64.736,00
• Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci (901+902) v hodnotě Kč 1.076.306,58

V průběhu roku 2019 nebyl z majetku MO Pardubice I vyřazen žádný majetek.

6. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO PARDUBICE I ZA ROK 2019

 Krajský úřad Pardubického kraje provedl ve dnech 28.11.2019 a 30.04.2020 přezkoumání hospodaření  ve 
smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou 
této zprávy.  



Účetní závěrka MO Pardubice I za rok 2019 bude předložena ke schválení jako součást účetní závěrky 
Statutárního města Pardubice za rok 2019 na jednání ZmP dne 18.06.2020.  

Přílohy: Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019 – tabulky 
    Čerpání rezerv a dotací z rozpočtu MO Pardubice I v roce 2019 
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2019 



Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2019
PŘÍJMY (údaje jsou v  Kč)

aktuální rozpočet 
na rok 2019

čerpání ropočtu    
k 31. 12. 2019

1. Příjmy běžné - daňové 50 118 200,00 53 519 333,16
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu 37 818 200,00 41 077 125,00

Podíl na státní správě 13 649 900,00 14 604 465,00
Podíl na životním prostředí 23 579 500,00 25 228 365,00
Podíl na dopravě 9 367 100,00 10 022 100,00
Odvod části poplatku za TKO -8 363 700,00 -8 363 700,00
Transfer do rozpočtu města - náklady na pověřence GDPR -72 600,00 -72 600,00
Transfer do rozpočtu města - náklady na IT -61 000,00 -60 910,00
Transfer do rozpočtu města - podíl obce na nákupu pož.auta -281 000,00 -280 595,00
Poplatky a daně z vybraných činností 12 300 000,00 12 442 208,16
Správní poplatky 500 000,00 416 140,00

Poplatek za povolení k umístění herního prostoru 50 000,00 34 000,00
Ostatní správní poplatky 450 000,00 382 140,00
Místní poplatky 11 800 000,00 12 026 068,16

Poplatek ze psů 500 000,00 451 794,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 150 000,00 2 710 213,66
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 101 037,00
Poplatek za TKO 9 000 000,00 8 763 023,50
Odvod z loterií a jiných podobných her 0,00 0,00

2. Příjmy běžné - nedaňové 1 540 000,00 1 338 206,79
Ostaní příjmy z vlastní činnosti 210 000,00 137 540,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby 500 000,00 349 106,00

Přijaté sankční platby a pokuty 200 000,00 190 340,42
Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130 000,00 118 806,00
Příjmy na parku Na Špici 60 000,00 56 110,00
Příjmy z reklamních zařízení 400 000,00 426 208,66
Příjmy z úroků 40 000,00 59 985,11
Ostatní nedaňové příjmy 0,00 110,60

Předpokládaná dotace na volby do Evropského Parlamentu 0,00 0,00
3. Příjmy kapitálové 417 000,00 416 668,32

Přijaté dary na investice 417 000,00 416 668,32

4. Přijaté dotace 1 104 000,00 1 103 968,79
Dotace ze SR na volby do Evropského Parlamentu 593 800,00 593 806,09
Dotace ze SR a Pk na nákup automobilu pro JSDH 0,00 0,00
Dotace z Pk na nákup zásahových obleků 27 000,00 27 000,00
Dotace z ESF a SR na projekt Zaměstnanost 78 000,00 78 000,00
Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH 405 200,00 405 162,70

CELKEM PŘÍJMY 53 179 200,00 56 378 177,06

FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)
Zapojení prostředků z roku 2018 13 395 850,16 13 395 850,16

Čerpání náhrad. plnění - Bohemia sen a ost. subjekty 199 000,00 199 000,00

Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu -1 174 011,51 -681 011,51

ZBÚ 0,00 -18 107 604,08

CELKEM FINANCOVÁNÍ 12 420 838,65 -5 193 765,43

CELKEM ZDROJE 65 600 038,65 51 184 411,63



VÝDAJE (údaje jsou v  Kč)
aktuální rozpočet 

na rok 2019
čerpání rozpočtu        

k 31. 12. 2019

14. Vnitřní správa 18 578 810,00 17 960 482,22

Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 8 098 000,00 7 997 946,00

Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci 1 650 000,00 1 629 223,00

Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.) 25 000,00 0,00

Ostatní osobní výdaje 575 000,00 535 437,00

Povinné sociální pojištění 2 464 000,00 2 385 244,75

Veřejné zdravotní pojištění 952 000,00 924 034,00

Ostatní povinné pojistné 55 000,00 53 916,47

Cestovné 30 000,00 22 620,00

Pohoštění 100 000,00 97 474,02

Provoz ÚMO I 3 000 000,00 2 918 981,09

PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 90 000,00 16 335,00

Zpravodaj ÚMO I 300 000,00 224 297,80

Provoz JSDH 146 000,00 65 867,00

Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč.spoluúčasti) 500 000,00 495 300,00

Nákup dopravního automobilu pro JSDH (dotace ze SR a Pk) 0,00 0,00

Nákup dopravního automobilu pro JSDH (podíl obce) 0,00 0,00

Náklady na volby do Evropského Parlamentu 593 810,00 593 806,09

15. Životní prostředí 27 332 415,00 21 340 803,87

15.1 - Životní prostředí - neinvestiční 26 582 415,00 21 340 803,87

Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup. 1 950 000,00 1 917 674,00

Povinné sociální pojištění - pracovní skupina 491 000,00 477 879,47

Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina 177 000,00 172 622,00

Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice 1 780 000,00 1 735 412,00

Povinné sociální pojištění - zahradnice 450 000,00 434 008,86

Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice 162 000,00 156 790,00

Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ 1 539 000,00 1 521 865,53

Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby 1 505 000,00 52 853,00

Péče o zeleň a o stromy 5 310 000,00 3 652 257,56

 - seče trávy 2 220 000,00 1 968 187,18

 - údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů 1 050 000,00 932 503,75

 - péče o zeleň - větší sadové úpravy 600 000,00 191 331,00

 - péče o zeleň - operativní údržba 50 000,00 0,00

 - péče o stromy - základní údržba 550 000,00 148 617,63

 - péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů 90 000,00 45 375,00

 - péče o stromy - frézování pařezů 100 000,00 0,00

 - péče o stromy - zásahy na vybraných stromech 650 000,00 366 243,00

Údržba Třídy Míru 671 000,00 454 413,01

Údržba Tyršovy sady 5 100 000,00 5 059 842,48

Údržba parku Na Špici 1 450 000,00 1 296 768,46

Údržba prostoru Přednádraží 450 000,00 419 869,46

Provedení inventarizace stromů 210 000,00 183 799,00

Odpady 3 608 000,00 2 415 629,60

Zahradní mobiliář a herní prvky 720 000,00 706 800,26

Fontány ve městě - provoz 550 000,00 415 728,66

Náhradní výsadby (plnění Bohemia sen + ost. subjekty) 199 415,00 91 645,00

Změna zdroje vody u závlah u nádraží 140 000,00 69 383,82

Údržba zavlažovacích systémů 120 000,00 105 561,70

15.1 - Životní prostředí - investiční 750 000,00 0,00

Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici 750 000,00 0,00

27. Doprava 18 120 000,00 11 336 176,04



VÝDAJE (údaje jsou v  Kč)
aktuální rozpočet 

na rok 2019
čerpání rozpočtu        

k 31. 12. 2019

27.1 - Doprava neinvestiční 5 000 000,00 4 259 792,62

Opravy a udržování komunikací 5 000 000,00 4 259 792,62

27.2 - Doprava investiční 13 120 000,00 7 076 383,42

Projektové dokumentace 750 000,00 251 237,00

Přeložka VO v ul. U Kamenné vily 100 000,00 0,00

Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova 2 250 000,00 1 906 286,40

Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby 235 000,00 229 370,02

Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et. 4 700 000,00 4 689 490,00

Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa 5 085 000,00 0,00

33. Školství, mládež, tělovýchova 172 400,00 159 950,00

Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 172 400,00 159 950,00

34. Kultura 539 400,00 386 999,50

Akce pořádané MO I 140 000,00 137 546,00

Náklady při významných výročích 6 400,00 4 460,00

Životní jubilea 133 000,00 111 815,50

Dotace a dary na kulturní akce 165 000,00 45 000,00

Dotace Východočeskému divadlu Pardubice 40 000,00 40 000,00

Dotace Komorní filharmonii Pardubice 40 000,00 40 000,00

Vánoční výzdoba 15 000,00 8 178,00

Rezervy 857 013,65 0,00

Rezerva rady 10 600,00 0,00

Rezerva starostky 5 000,00 0,00

Rezerva místostarosty 7 000,00 0,00

Rezerva rozpočtu 784 413,65 0,00

Rezerva na krizové situace 50 000,00 0,00

CELKEM VÝDAJE 65 600 038,65 51 184 411,63



ZDROJE Skutečnost  k 31. 12. 2019
Skutečný zůstatek k 31.12.2018 112 758,25
Zálohový příděl v roce 2019 681 011,51
Úroky z účtu 524,70
Zdroje celkem: 794 294,46

VÝDAJE Skutečnost  k 31. 12. 2019
Příspěvek na reprezentaci 131 000,00
Příspěvek na stravování 315 612,00
Dary při významných životních situacích 0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců 41 000,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci 0,00
Kulturní a sportovní akce 61 500,00
Poplatky z účtu 1 608,20
Výdaje celkem: 550 720,20

Zdroje - výdaje = 243 574,26

Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu k 31. 12. 2019
Údaje jsou v Kč
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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
odbor ekonomický 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

Závěrečný účet hospodaření  
Městského obvodu Pardubice II 

za rok 2019 

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II 
za rok 2019 

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2019 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva 
městského obvodu dne 12. 12. 2018 usnesením č. 13. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2019 
a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2018) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje 
byly rozpočtovány ve výši 54 354,3 tis. Kč, stejně jako výdaje.  
V průběhu roku 2019 bylo projednáno a schváleno šest rozpočtových opatření z důvodu: 

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb 
- zařazení transferů do rozpočtu města (na realizaci investičních akcí, vypořádání nákladů na 

energie a na GDPR) 
- zařazení dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (EP) 
- zařazení prostředků obdržených na organizaci Staročeské pouti (fin. dary, příjmy za reklamy) 
- zařazení poskytovaných dotací a peněžitých darů 
- finančního vypořádání s městem 
- financování investičních akcí 

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji. 
Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem, v případě schválení radou bylo 
zastupitelstvo o provedeném rozpočtovém opatření informováno. 

Příjmová část rozpočtu 
Příjmová část rozpočtu byla naplňována jak vlastními příjmy, tak převodem podílů na sdílených daních 
z rozpočtu města. Celkové příjmy dosáhly výše 36 782,2 tis. Kč, což je o 15 229,1 tis. Kč více, než bylo 
očekáváno. K tomu přispělo vyšší plnění u všech příjmových položek. 

Daňové příjmy byly oproti očekávání ve skutečnosti vyšší o 15 170,6 tis. Kč, což je dáno zejména 
nepřevedením podílu městského obvodu na akci RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů do rozpočtu 
města a dále je to dáno samozřejmě také vyšším naplněním daňových příjmů v rámci celého města (podíl 
na sdílených daních). Ve vyšší míře byl uskutečněn i výběr správních a místních poplatků. V případě 
správních poplatků se jedná o poplatky za vidimaci a legalizaci (tj. ověřování listin a podpisů), za využití 
služeb Czech POINT, o poplatky za vydání rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, dále 
o poplatky související s provozem výherních automatů apod.

Rovněž nedaňové příjmy byly naplněny více, než bylo předpokládáno rozpočtem, a to o 58,5 tis. Kč. Podíl 
na tomto vyšším naplnění měl vyšší výběr sankčních plateb a ostatních příjmů, včetně příjmů z úroků, 
vyšší byly také příjmy knihovny. Položka ostatní příjmy zahrnuje příjmy z poskytování služeb (tj. pořizování 
fotokopií pro účely vidimace a legalizace), příjmy ze ztrát a nálezů a příjmy z prodeje majetku. V případě 
prodávaného majetku se jednalo o prodej dřeva (prodej dřeva provádí městský obvod na základě statutu, 
příloha č. 1, bod 3, písm. m); dřevní hmota byla vždy oceněna odbornou firmou a za takto stanovené ceny 
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prodána) a dále o prodej dlouhodobého drobného hmotného majetku. Jednalo se o majetek, který už byl 
pro potřeby úřadu nevyhovující nebo přebytečný (v roce 2019 se jednalo o jeden mobilní telefon); další 
majetek, jako např. nevyhovující regály ze spisovny, nefunkční výpočetní technika apod., byl zlikvidován, 
příp. darován (nevyhovující nábytek). Z dlouhodobého majetku byla v loňském roce vyřazena  
a zlikvidována ústředna Panasonic, která přestala splňovat technické parametry pro potřeby úřadu, 
(z tohoto důvodu došlo také k přechodu pod telefonní ústřednu magistrátu) a ze stejných důvodů byl 
zlikvidován server. 
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) byly do rozpočtu zařazeny ve výši obdržených příjmů, 
proto je plnění stejné jako rozpočet. 
 
U dotace přijaté na zabezpečení voleb do EP je plnění rovněž stejné jako rozpočet, prostředky se zapojují 
do rozpočtu podle výše, kterou má obvod obdržet. Poprvé za dobu zajišťování voleb obdržel městský 
obvod dotaci rovnou ve výši vynaložených výdajů a do finančního vypořádání tak nebude vstupovat žádný 
rozdíl. 
 
Výdajová část rozpočtu 
Výdaje byly v roce 2019 uskutečněny ve výši 34 914,1 tis. Kč, tedy o 12 094,6 tis. Kč méně oproti 
rozpočtovaným výdajům. Z toho cca 4 500,0 tis. Kč je dáno nerealizováním investiční akce Přechody 
Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová a nezpracováním, příp. neuhrazením několika projektových 
dokumentací (vše vysvětleno níže). Zbývající rozdíl vznikl nedočerpáním jednotlivých položek rozpočtu.  
 
Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu, z kapitoly byly 
hrazeny i výdaje na zabezpečení již výše zmiňovaných voleb do EP. Žádná z položek nebyla vyčerpána 
v plné výši, kapitola vnitřní správy tak nebyla dočerpána o 1 019,2 tis. Kč. 
 
Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, 
trávníků, zálivka, zahradnické práce apod.) a na investice (rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov, hřiště 
Nová a hřiště Prodloužená, míčová zábrana v ul. Sedláčkova a další drobné investice). Dvě z původně 
plánovaných investičních akcí se realizovat nepodařilo – kontejnerové stání J. Tomana se nepodařilo 
realizovat z časových důvodů na straně dodavatele, u sluneční pláže je zadána studie a proběhlo několik 
kol jednání s Povodím Labe (vlastník pozemku) na různých úrovních. Studie dosud nebyla dokončena. Obě 
akce byly proto přesunuty do letošního rozpočtu. 
Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související se zabezpečením činnosti střediska 
úklidových prací, které je organizační složkou městského obvodu.  
Rovněž v této kapitole žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši a čerpání kapitoly životní prostředí 
tak bylo oproti rozpočtu nižší o 2 207,9 tis. Kč. 
 
Prostředky kapitoly doprava vykazují zůstatek 5 812,0 tis. Kč. Naplánovány byly výdaje na investice ve výši 
8 155,0 tis. Kč, realizovány však byly pouze ve výši 2 487,1 tis. Kč. K plánované částce je potřeba přičíst 
ještě částku ve výši 12 300,0 tis. Kč určenou na akci RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů, která měla 
být převedena formou transferu přes podíl na sdílených daních do rozpočtu města. Akci ale vzhledem 
k jejímu pozdnímu zahájení nebylo možné v loňském roce dokončit, financování tak bylo přesunuto do 
roku 2020 (a částka profinancovaná městem v loňském roce je součástí finančního vypořádání s městem 
za minulý rok). 
Položka PD (projektové dokumentace) na akce ITI byla v podstatě rezervou na PD, které by se daly využít 
na dotace ITI a v loňském roce nebyly tyto prostředky využity. 
PD K. Šípka nebyla v loňském roce dokončena, prostředky tak byly přesunuty do letošního rozpočtu a již 
vyčerpány. 
PD Sever – centrum bude vycházet ze studie, kterou zadával odbor hlavního architekta magistrátu. Její 
zpracování se však protáhlo, následně probíhalo ještě připomínkové řízení a čerpání prostředků  
v loňském roce tak nebylo reálné. 
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Akce Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová byla přesunuta do rozpočtu roku 2020. PD byla 
zpracována v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou 
vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). 
Jelikož město hodlá zastávku opravovat v roce 2020, naše navazující akce tomu byla přizpůsobena. 
V případě uskutečněných investičních akcí, příp. zhotovených PD, bylo při jejich realizaci ušetřeno, proto 
nejsou vyčerpány v plné výši dle rozpočtu. 
Další významnou položkou kapitoly byly prostředky na opravy a udržování komunikací, tato položka byla 
čerpána v souladu s předpokládaným objemem finančních prostředků.  
 
Výdaje v části dotace a dary byly čerpány na poskytnutí dotací a peněžitých darů. Všechny dotace byly 
před poskytnutím řádně projednány a schváleny a dle předložených vyúčtování byly všechny použity 
v souladu s uzavřenými smlouvami. V jednom případě byla dotace vrácena zpět na účet městského 
obvodu, příjemce včas oznámil, že akci uskutečnit nemůže a finanční prostředky vrátil dle smlouvy. Jedna 
z dotací byla vyúčtována až v letošním roce, ale také v tomto případě bylo vše v souladu s podmínkami 
pro poskytování dotací a s uzavřenou smlouvou. Přehled všech poskytnutých dotací je uveden v tabulce 
čerpání rozpočtu k 31.12.2019, která je součástí materiálů závěrečného účtu hospodaření. 
Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá výši nevyčerpané rezervy na dotace  
a nevyčerpané položce dary obyvatelstvu a organizacím, tj. výši 25,3 tis. Kč. 
 
Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny, další organizační složky městského 
obvodu. Výdaje na její činnost byly o 159,2 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Uspořeno bylo např. při 
pořízení zahradního nábytku na terasu knihovny, zcela nevyčerpána zůstala i položka na opravy a údržbu.  
Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních 
koncertů na Pergole, vánoční akce, masopustu, tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje, nákup darů  
a květin k životním jubileím občanů městského obvodu a další akce pořádané městským obvodem. 
Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 607,3 tis. Kč. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady městského 
obvodu, starosty, místostarosty a rezerva rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků  
z roku 2019. Souhrnná výše finančních prostředků k 31. 12. 2019 na základních běžných účtech  
a v hotovosti činila 27 344,8 tis. Kč. 

 
Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2019 
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2019 byl rovněž schválen na zasedání zastupitelstva městského 
obvodu dne 12. 12. 2018, a to ve výši 546,0 tis. Kč. Z šesti rozpočtových změn se sociálního fondu týkala 
pouze jedna, kdy byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků 
z roku 2018 a o tuto částku byla navýšena rezerva fondu. 
Příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně 
ze skutečně vyplácených platů, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 5 % z celkových 
finančních prostředků na platy a odměny.  
Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu tak vykázal k 31. 12. 2019 
zůstatek ve výši 113,7 tis. Kč.  
 
 
Příjmová část rozpočtu městského obvodu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly 
vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní 
předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření 
v roce 2019 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva,  
v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování 
úkolů státní správy, tak samosprávy. 
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Informace o hospodaření zřízených organizačních složek 
 

 

Hospodaření Knihovny městského obvodu  
 Pardubice II za rok 2019 

 
 

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1.1.2007 jako 
organizační složka. Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci, z toho je jeden vedoucí (na přepočtený 
počet se jedná o 1,75 zaměstnance). 
 
Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy 
prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu, žádná úprava rozpočtu během roku nebyla potřeba. 
 
Příjmy knihovny z poskytovaných služeb činily v loňském roce 69,6 tis. Kč, tj. o 19,6 tis. Kč více, než bylo 
předpokládáno. 
 
Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 977,8 tis. Kč, což je o 159,2 tis. Kč méně oproti 
plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl jako vždy nákup knih – v roce 2019 
byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 150,0 tis. Kč. 

 

 

Hospodaření Střediska úklidových prací  
městského obvodu Pardubice II za rok 2019 

 

 
Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu 
zřízeno rovněž jako organizační složka, a to k 1.1.2010. Ve středisku bylo vloni zařazeno osm zaměstnanců 
vč. vedoucího. Stejně jako rozpočet knihovny, je i rozpočet střediska součástí rozpočtu městského 
obvodu, jeho hodnocení tedy probíhalo rovněž měsíčně, a ani v této organizační složce nebylo v loňském 
roce zapotřebí rozpočet upravovat. 
 
Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2019 výše 2 457,0 tis. Kč, což je o 408 tis. Kč méně, 
než bylo rozpočtováno. Poměrně vysoký rozdíl je dán zejména nemocností zaměstnanců, příp. dočasným 
neobsazením všech míst, a s tím také souvisejícím čerpáním i dalších položek (např. stravenky apod.). 
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Vypořádání finančních vztahů za rok 2019 
 
 
 

Vypořádání finančních vztahů mezi městem a městským obvodem 
 

 
 

Finanční vypořádání Výše v Kč 

Vypořádání z úrovně města 361 158,66 

- podíl na nájemném z pozemků za rok 2019 271 400,66 

- plnění pojišťovny za škodní události 89 758,00 

Vypořádání z úrovně obvodu 2 787 920,46 

- vyúčtování nákladů na energie v budově knihovny  92 792,00 

- vyúčtování nákladů na energie v budově střediska úklid. prací 16 786,26 

- vyúčtování nákladů na energie v budově úřadu 143 904,00 

- RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů za rok 2019 2 529 438,20 

- finanční vypořádání za dozor hasičů  5 000,00 

Rozdíl vzájemného vypořádání 2 426 761,80  

 
 
 
Rozdíl vzájemného vypořádání   

− částka doplatku bude odečtena od skutečného zůstatku finančních prostředků městského obvodu 

k 31. 12. 2019 
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Přehled o stavu pohledávek k 31. 12. 2019 
vzniklých ze zabezpečovaných činností  

 
 
Při vymáhání pohledávek postupuje městský obvod různými způsoby. Pokud je to možné, kontaktuje 
dlužníka telefonicky nebo e-mailem (např. u dluhu za užívání veřejného prostranství), většinou je však 
dlužníkům zasílána poštovní poukázka s informací o dluhu a možnostech úhrady. Pokud ani přesto není 
dluh uhrazen a jedná se o dluh na místním poplatku, přistoupí úřad k vyměření tohoto poplatku 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Následně, pokud dluh stále trvá, je 
žádáno o součinnost na zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení (česká, vojenská, vězeňská, 
ministerstva vnitra) a banky za účelem zjištění zaměstnavatele dlužníka či jeho bankovního účtu. Pokud 
je některý z těchto údajů zjištěn, je zahájeno exekuční řízení a vystaven exekuční příkaz. 
 
Průběžně je také kontrolován insolvenční rejstřík a pokud je zjištěno, že dlužník má zažádáno o insolvenci, 
je podána přihláška do insolvenčního řízení. 
 
V případě dluhu vzniklého z přestupkového řízení je vynecháno vyměření (to nahrazuje rozhodnutí  
o uložení dané sankce) a jinak je postupováno obdobně. 
 
 

 Pohledávky z přestupkového řízení 
 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 1 487 463,15 nedoplatky 1 487 463,15 

přeplatky 0,00 

k 31.12.2018 1 177 314,15 nedoplatky 1 178 314,15 

  přeplatky 1 000,00 

 

V roce 2019 byly úsekem přestupků předány ekonomickému odboru k vymáhání pohledávky v celkové 
hodnotě 405,3 tis. Kč. Celkově úřad k 31.12.2019 evidoval 231 dlužníků, k předchozímu roku to bylo 219 
dlužníků. Z celkového objemu uložených sankcí bylo v loňském roce uhrazeno 203,0 tis. Kč, a to včetně 
příjmů z blokových pokut, které jsou splatné na místě.  
Tento druh pohledávek je velmi obtížně vymahatelný. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití, 
proti majetku a proti veřejnému pořádku. Převážně jde o dlužníky, kterým se nedaří doručovat 
písemnosti. Ani při opakovaných dotazech na banky, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 
nebývá zjišťování potřebných informací nutných k vymáhání příliš úspěšné. I přesto je v částce 
pohledávek je zahrnuto 37,6 tis. Kč exekučních nákladů. 
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  
(zábor veřejného prostranství) 

 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 111 959,76 nedoplatky 111 961,76 

přeplatky 2,00 

k 31.12.2018 82 390,98 nedoplatky 106 414,98 

přeplatky 24 024,00 
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Jedná se o sedm dlužníků. Jeden již zaplatil, jeden je v insolvenčním řízení, s jedním je vedeno exekuční 
řízení a s jedním bude exekuční řízení zahájeno. Zbývající tři mají poplatek buď již platebním výměrem 
vyměřen nebo v nejbližší době vyměřen bude, poté budou činěny dotazy na banky a zaměstnavatele. 
K 31.12.2019 činil celkový počet poplatníků tohoto druhu poplatku 389, k předchozímu roku to bylo 365. 
V případě přeplatku se jedná o chybně uhrazenou částku poplatku, kdy bylo omylem uhrazeno o 2,00 Kč 
více (přeplatky v předchozím roce vznikly z důvodu, že poplatníci uhradili poplatek, ale nepodali ohlášení 
užívání veřejného prostranství; toto se během roku srovnalo).  
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  
(reklama) 

 

Stav pohledávek Výše v Kč 

k 31.12.2019 4 620,00 

k 31.12.2018 4 620,00 

 

Jedná se o dva dlužníky, s jedním bude zahájeno exekuční řízení a druhému byl poplatek vyměřen 
platebním výměrem. Následovat budou dotazy na zaměstnavatele a banky.  
Celkový počet poplatníků k 31.12.2019 byl 26, k předchozímu roku to bylo 27. 
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků za odpady 
 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 2 175 997,08 nedoplatky 2 604 893,29 

přeplatky 428 896,21 

k 31.12.2018 2 270 517,46 nedoplatky 2 688 482,46 

přeplatky 417 965,00 

 

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo 
uhrazeno 80 %. K 31.12.2019 bylo evidováno 1 761 dlužníků, k 31.12.2018 to bylo 1 847 dlužníků. Celkový 
počet poplatníků činil 20 501, k předchozímu roku 20 693.  
Součástí celkové částky pohledávek je také 120,5 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních 
nákladech. 
V případě přeplatků se jedná o poplatníky, kterým poplatková povinnost v průběhu roku z nějakého 
důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno, dále o poplatníky, kterým vznikl přeplatek např. 
tím, že uhradili platbu za více osob pod jedním variabilním symbolem a nesdělili, komu se mají platby 
připsat apod. Přeplatek je možné vrátit pouze na žádost poplatníka, a to nejdéle do 6 let od jeho vzniku. 
 
 

 Pohledávky z výběru poplatků ze psů 
 

Stav pohledávek Výše v Kč Nedoplatky/přeplatky Výše v Kč 

k 31.12.2019 95 603,03 nedoplatky 113 631,03 

přeplatky 18 028,00 

k 31.12.2018 135 135,60 nedoplatky 153 297,60 

přeplatky 18 162,00 
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Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo 
v loňském roce uhrazeno 86 %. Celkový počet poplatníků k 31.12.2019 činil 1 026, dlužníků bylo 89  
(k 31.12.2018 to bylo 91 dlužníků a 1059 poplatníků). Z uvedeného počtu dlužníků je ale cca 50 takových, 
kteří nestihli včas uhradit poplatek za poslední čtvrtletí a nyní již mají doplaceno, nebo těch, kteří sice 
platí pravidelně, ale nesprávné částky a při každé následující platbě se původní nedoplatek uhradí  
a vznikne nedoplatek nový. K vymáhání tak zbývá cca 40 dlužníků. 
O přeplatcích platí obdobně to, co je uvedeno výše u poplatku za odpady, tedy že poplatková povinnost 
z nějakého důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno. 
 
 

 Pohledávky v podrozvahové evidenci 
 

Stav pohledávek Druh pohledávky Výše v Kč 

k 31.12.2019 na místním poplatku za TKO 180 297,61 

na pokutě uložené RMO 50 000,00 

z přestupků 77 500,00 

na místním poplatku ze psů 34,00 

Celkem 307 831,61 

k 31.12.2018 na místním poplatku za TKO 194 291,00 

na pokutě uložené RMO 50 000,00 

z přestupků 28 700,00 

Celkem 272 991,00 

 
Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši 
pohledávky nebo o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod. Pokud 
úřad zjistí, že pohledávka by mohla být uhrazena, je z podrozvahy vyjmuta a navedena zpět do 
pohledávek. 
V případě pohledávek na místním poplatku za TKO jsou v tomto objemu zahrnuty také pohledávky za 
nezletilými, kdy na základě nálezu ústavního soudu přestaly být tyto pohledávky vymahatelné. Nicméně 
při jejich vyměření bylo postupováno správně, v souladu se všemi tehdy platnými právními předpisy,  
a proto byly odepsány na podrozvahu, kde budou evidovány do doby, než uplyne lhůta pro jejich 
vymáhání. 
 
Jmenovité seznamy jednotlivých dlužníků spolu se všemi doklady jsou založeny na jednotlivých 

pracovištích, kde se příslušné agendy zpracovávají. Jako příloha tohoto přehledu nejsou předkládány 

z důvodu ochrany osobních údajů a z povinnosti zachovávat mlčenlivost, jak ukládají příslušné právní 

předpisy. 
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
 

Ve dnech 26.11.2019 a 23.4.2020 bylo finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje 
provedeno přezkoumání hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019.  
Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je tentokrát pouze jedna, a to souhrnná za celé město. Na základě 
nového výkladu ministerstva financí nemají městské obvody povinnost nechat si přezkoumat své 
hospodaření podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, tuto povinnost má jen statutární město jako celek. Nicméně, jak je výše uvedeno, 
přezkoumání na městském obvodě proběhlo. V rámci celého města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zpráva je zveřejněna samostatně, jako příloha závěrečného účtu. 
 
 

 
 

V Pardubicích dne 19. 5. 2020 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 9 796,3 24 712,9

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (37 419,1) (40 035,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 892,0) (-6 892,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 216,8) (-8 216,8)

(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP) (-12 300,0) -

(náklady na GDPR - transfer na MmP) (-72,6) (-72,6)

(vyúčtování služeb - energií - za r. 2018 v budově úřadu - transfer na MmP) (-141,4) (-141,4)

Správní poplatky 150,0 175,7

Místní poplatky 10 315,0 10 543,3

 - poplatky ze psů 555,0 574,4

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 400,0 1 527,1

 - poplatek za odpady 8 360,0 8 441,8

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 85,0 92,6

Přijaté sankční platby 180,0 203,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 307,0

Příjmy ostatní 58,0 59,3

Příjmy knihovna 50,0 69,6

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 158,4 158,4

DOTACE

Přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do EP 460,4 460,4

PŘÍJMY CELKEM                                                                  21 553,1 36 782,2

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 + fin. vypoř. s městem za 2018 25 941,6 -1 449,8

CELKEM 47 494,7 35 332,4

SOCIÁLNÍ FOND -486,0 -418,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 47 008,7 34 914,1

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II

k 31.12.2019

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Čerpání rozpočtu 

k 31.12.2019
Aktuální rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 566,4 12 547,2

Platy zaměstnanců 6 500,0 6 349,6

Odměny – členové zastupitelstva 1 650,0 1 459,7

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 3,9

Dohody a odměny členů komisí a výborů 30,0 3,6

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 786,0 2 611,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 235,0 146,7

Dlouhodobý majetek 370,0 324,1

Energie a PHM 120,0 89,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 305,6

Školení, vzdělávání 130,0 99,2

Poradenství, konzultace, studie 47,4 16,2

Ostatní služby 593,0 522,7

 -  příspěvek na stravování (143,0) (129,3)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (450,0) (393,4)

Opravy a udržování ÚMO 200,0 111,2

Cestovné 35,0 19,9

Pohoštění 30,0 19,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 5,4

Zabezpečení voleb do EP 465,0 460,4

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 425,0 13 217,1

Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) 25,0 9,2

Energie (voda, el. energie) 55,0 47,5

Poradenství, konzultace, studie       70,0 63,9

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 4,0

Péče o zeleň 6 300,0 5 885,3

- zeleň (3 700,0) (3 334,4)

- seč trávníků (2 600,0) (2 550,9)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 627,1

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 550,0 1 361,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 750,0 1 762,1

- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov (700,0) (603,4)

- rekonstrukce hřiště Nová (500,0) (470,3)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0) -

- rekonstrukce hřiště Prodloužená 231-4 (300,0) (284,5)

- míčová zábrana Sedláčkova (150,0) (149,0)

- sluneční pláž (500,0) -

- drobné investice (300,0) (254,9)

Středisko úklidových prací 2 865,0 2 457,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 528,0 2 196,8

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 190,0 153,1

  - energie (voda, el. energie) 30,0 24,3

  - ostatní služby 97,0 67,1
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    - příspěvek na stravování (67,0) (57,2)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (9,9)

  - opravy a udržování 20,0 15,7

27  DOPRAVA 12 765,0 6 953,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 24,2

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 440,7

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 1,0

Investice - doprava 8 155,0 2 487,1

- Gagarinova - PD (50,0) (48,4)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD (145,0) (121,9)

- PD na akce ITI (200,0) -

- K. Šípka - PD (65,0) -

- Sever - centrum - PD (600,0) -

- Brožíkova - 1. etapa vč. PD (3 300,0) (2 296,2)

- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová (3 600,0) -

- investice ostatní vč. PD (195,0) (20,6)

33 DOTACE A DARY 357,0 331,7

Rezerva na dotace 23,3 -

- dotace H. Machové - The International Festival Jazz Dance Open 2019 7,0 7,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu 9,2 9,2

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže 26,0 26,0

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaje 32,4 32,4

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění 4,0 4,0

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče 15,4 15,4

- dotace MIREA denní stacionář - hudební aktivity a muzikoterapie 10,4 10,4

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů a soutěže 23,6 23,6

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů 7,4 7,4

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,4 8,4

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče 8,6 8,6

- dotace SK lyžařů Pardubice -činnost, lyžařské permanentky 10,4 10,4

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů 6,0 6,0

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu 5,2 5,2

- dotace SK Lvíček Pardubice - činnost, příměstské kempy 33,6 33,6

- dotace HEWER - nájemné, školení, supervize… 9,2 9,2

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a rodiče 12,5 12,5

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti a rodiče 8,9 8,9

- dotace R. Šillerovi - Pardubický bluesový festival/Blues pro Špágra 9,8 9,8

- dotace Klasické hudbě mladým - vánoční koncert 8,7 8,7

Dary obyvatelstvu a organizacím 77,0 75,0

34 KULTURA 2 472,4 1 865,1

Knihovna 1 137,0 977,8

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 715,0 667,5

- knihy 150,0 150,0
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- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 100,0 51,4

- ostatní služby 122,0 92,4

   - příspěvek na stravování (17,0) (15,9)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (105,0) (76,5)

- opravy a údržba 30,0 -

- akce knihovny 20,0 16,5

Koncerty na Pergole 70,0 46,8

Staročeská pouť 508,4 422,6

Vánoční akce 300,0 134,0

Masopust 25,0 18,1

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 2,7

Jarní koncert v Arše 7,0 5,2

Polabinské čarodějnice 25,0 13,7

Den dětí 50,0 34,5

Drakiáda 10,0 6,5

Řemenové motocykly 10,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 127,1

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 74,2

Besedy s občany 5,0 1,9

Rezerva na akce obvodu 50,0 -

REZERVY                                                                      2 422,9 0,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -

Rezerva starosty 13,0 -

Rezerva místostarosty 10,0 -

Rezerva rozpočtu 2 359,9 -

VÝDAJE   CELKEM 47 008,7 34 914,1
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet
Čerpání rozpočtu 

k 31.12.2019

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 486,0 464,9

Zůstatek účtu k 31.12.2018 67,1 67,1

PŘÍJMY CELKEM 553,1 532,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 207,9

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 129,5

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 64,5

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 25,0 15,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 1,4

Rezerva fondu 93,1 -

VÝDAJE CELKEM 553,1 418,3

Zůstatek - 113,7

CELKEM 553,1 532,0

k 31.12.2019

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
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Městský obvod Pardubice III 

Studánka

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 



Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

1/14 

Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

Číslo jednací: UmoP3/OEVV/1693/2020/Šo 
Evidenční číslo: 2010/2020 

Závěrečný účet 
Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

I. Rozbor hospodaření rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

Rozpočet městského obvodu na rok 2019 byl projednán a schválen na 2. řádném jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III dne 17. 12. 2018 usnesením č. Z/32/2018. Při zpracování rozpočtu 
městského obvodu pro rok 2019 se vycházelo z rozpočtového výhledu městského obvodu do roku 
2022 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimálně dva roky po roce, na který 
je sestavován rozpočet. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako vyrovnané, a to ve výši 
40.105 tis. Kč. Do 31. 12. 2019 byly projednány a schváleny celkem čtyři rozpočtové změny, které 
obsahovaly celkem 5 rozpočtových opatření. 

První rozpočtovou změnou byly navýšeny zdroje rozpočtu vlivem zapojení finančních prostředků 
předchozího roku o částku 6.150 tis. Kč. Finančními prostředky byly pokryty připravené investiční akce 
„Zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka“ ve výši 1.300 tis Kč, „Stavební úpravy v ulici Bezdíčkova 
1502-1503 a Na Drážce 1499-1501“ ve výši 1.100 tis. Kč a „Kontejnerová stanoviště 
E. Košťála 957-958“ ve výši 350 tis. Kč. Dále o částku 3.000 tis Kč byla navýšena položka „oprava 
a údržba komunikací“ a zbylá částka ve výši 400 tis. Kč byla přesunuta do „rezervy rozpočtu“. Druhá 
rozpočtová změna byla ovlivněna finančním vypořádáním se Statutárním městem Pardubice, které 
představovalo částku 124 tis. Kč, dále byl z příjmů odečten jednorázový transfer ve výši 68 tis. Kč. 
Zapojeny byly prostředky rezervy rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč, o tuto částku byla navýšena položka 
„oprava a údržba komunikací“. Navýšena byla také položka „kulturní akce MO Pardubice III“ ve výši 
50 tis. Kč a položka „ostatní výdaje do životního prostředí“ ve výši 6 tis. Kč. Třetí rozpočtovou změnou 
byly v kapitole „Životní prostředí a doprava“ některé běžné výdaje sníženy a investiční akce staženy, 
byla zapojena i rezerva rozpočtu a těmito prostředky pak pokryty další připravené investiční akce 
„stavební úpravy Bezdíčkova x Na Drážce 1561-1563“ a „oprava chodníků v části Slovany II. etapa – 
část D“ v souhrnné částce 7.350 tis. Kč. Dále zde byla promítnuta realizace voleb do Evropského 
parlamentu a z příjmů odečten jednorázový transfer ve výši 63 tis. Kč. Čtvrtou změnou rozpočtu byl 
zapojen jednorázový transfer na služebnu městské policie ve výši 53,5 tis. Kč a o tuto částku byla 
navýšena rezerva rozpočtu. 

Ostatní rozpočtová opatření byla především technického charakteru. Po poslední, čtvrté rozpočtové 
změně roku 2019, zůstal rozpočet na konečné částce 46.216,60 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části. 

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2019 – PLNĚNÍ 
Příjmová část rozpočtu 
Příjmy městského obvodu za rok 2019 činily celkem 37.485 tis. Kč, což představuje 109 % reálného 
předpokladu rozpočtovaných příjmů.  
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Podstatnou částí příjmů Městského obvodu Pardubice III jsou transfery ze sdílených daní stanovené 
dle statutu a převedené z rozpočtu Statutárního města Pardubice. Jedná se zejména o podíl  
na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob 
s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem stát.  

Dle rekapitulace příjmů činil podíl na daních pro celý rok 2019 (viz příloha č. 1) částku 17.339,6 tis. Kč. 
Transfer na životní prostředí 12.048,6 tis. Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy 5.162,9 tis. Kč.  

V rámci sdílených daní byl v celkové částce -5.881,3 tis. Kč proveden převod zpět do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice za svoz a likvidaci TKO.   

V průběhu roku pak byly naváděny jednorázové transfery, úhrada za poskytnutí služeb pověřence  
pro ochranu osobních údajů pro náš městský obvod (GDPR) ve výši  -58 tis. Kč, za zajištění sálů KD pro 
DDM beta pro kulturní akce ve výši -6,3 tis. Kč, pokrytí služeb spojených s užíváním prostor garáže 
v ulici Erno Košťála 1016 ve výši -24,1 tis. Kč, pokrytí nákladů na informační technologie – úhrada 
nákladů licencí (ASPI, GINIS, DejTip) ve výši -38,1 tis. Kč a jako kompenzace nákladů spojených s 
provozem služebny městské policie v našich kancelářích částka ve výši 53,5 tis. Kč. Celkem tady ostatní 
transfery -73 tis. Kč. 

Celkem byly ve sledovaném období sdílené daně a transfery z rozpočtu města Pardubic pro Městský 
obvod Pardubice III zrekapitulovány ve výši 34.478.006,00 Kč (viz příloha č. 2).   

V roce 2019 byly tyto daně a transfery z rozpočtu města Pardubic zaslány celkem v částce 
34.478.011,00 Kč. Do finančního vypořádání s rozpočtem Statutárního města Pardubice za rok 2019 
půjde tedy částka -5,00 Kč. 

V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy z místních poplatků, které byly pro rok 
2019 naplněny ve výši 7.852,6 tis. Kč, což je 109 % rozpočtu. 

Náleží sem výběr jednotlivých poplatků dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na příslušné 
obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Pardubice. K těmto příjmům patří místní 
poplatek ze psů (482,2 tis. Kč představuje 105 % rozpočtu) a dále místní poplatek za užití veřejného 
prostranství (478,8 tis. Kč).  
Nejobjemnější místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu (TKO) činil za sledované období 6.891,7 tis. Kč, což představuje 
107 % předpokladu. U tohoto místního poplatku je převáděno 91 % rozpočtované částky do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice (který nese hlavní náklady spojené s likvidací odpadu). Transfer části 
poplatku je prováděn podle statutu formou podílu na daních ve dvou splátkách. Částka vybraná  
nad toto procento zůstává v rozpočtových příjmech městského obvodu. Celý poplatek i jeho odvod je 
odvislý od počtu obyvatel – poplatníků v našem obvodu. 

Do skupiny daňových příjmů dále náleží vybírané správní poplatky, které byly vybrány ve výši 
100,1 tis. Kč.  

Příjmy nedaňové byly naplněny reálně v částce 498,2 tis. Kč. Zde je příjem podílu na nájemném 
v majetku města ve výši 350,9 tis. Kč po zdanění, který byl přeposlán v průběhu měsíce prosince 2019. 
Dále jsou zde zahrnuty úroky z běžných účtů ve výši 4,4 tis. Kč, tyto zaznamenávají v posledních letech 
stagnaci. Přijaté sankce a pokuty v přestupkovém řízení jsou ve výši 54,4 tis. Kč, ostatní nedaňové 
příjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) ve výši 61,9 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti zahrnující 
prodej kolků, hudební produkce a zejména prodej dřevní hmoty ve výši 26,5 tis. Kč.  

Další položkou příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace. Pro rok 2019 byla rozpočtována dotace  
na aktivní politiku zaměstnanosti a byla přijata ve výši 22,2 tis. Kč, tato dotace je poskytnuta vždy  
až po jejím vyúčtování. Dále byla přijata dotace přímo ze státního rozpočtu na zajištění voleb  
do Evropského parlamentu ve výši 415,1 tis. Kč. 
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Financování 
Přebytek finančních prostředků z roku 2018 činil 12.150 tis. Kč. Finanční vypořádání se Statutárním 
městem Pardubice za rok 2018 představovalo částku 124,5 tis. Kč, tyto finanční prostředky v dané 
částce byly v srpnu 2019 poukázány na náš účet.  

Převod prostředků z rozpočtu, jako příděl sociálního fondu byl uskutečněn ve výši -550 tis. Kč.  

Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na základním běžném účtu ke dni 
31. 12. 2019 ve výši 16.733.575,82 Kč.  

Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že společně s příjmy se rovnají výdajům. Celkové skutečné 
zdroje sledovaného období jsou v konečné výši 32.475,8 tis. Kč, což představuje 70 % rozpočtu  
a rovnají se v této výši výdajům. 

 
VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2019 – ČERPÁNÍ 
 
Celkové výdaje za rok 2019 dosáhly částky 32.475,8 tis. Kč, což představuje 70 % rozpočtovaných 
výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k jejímu přečerpání. 
 
Kapitola vnitřní správa – celkové výdaje na vnitřní správu byly v roce 2019 čerpány ve výši 
11.720,1 tis. Kč, tj. 81 %. Jedná se zejména o platy zaměstnanců ve výši 5.654 tis. Kč, odměny 
zastupitelů ve výši 1.638,1 tis. Kč a členů komisí a výborů ve výši 16,2 tis. Kč, dohody (především 
náklady na úklid, roznos složenek pro úhradu poplatků za TKO a ze psů) v částce 323 tis. Kč  
a zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem pro všechny výše uvedené skupiny ve výši 
2.199,6 tis. Kč. Další náklady související s běžným provozem jsou náklady na cestovné ve výši 17 tis. Kč 
a na pohoštění ve výši 34,9 tis. Kč. 
Do výdajů na vnitřní správu patří i rozsáhlá položka „ostatní provozní náklady ÚMO“ s čerpáním 
finančních prostředků ve výši 872,6 tis. Kč, tj. 51 % rozpočtované částky, kde jsou zahrnuty výdaje na 
jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie (elektřina, 
voda, teplo, teplá voda), poštovní služby, telefony, bankovní služby, nákup stravenek, školení  
a vzdělávání, odborná literatura, opravy a údržba, ochranné pomůcky, revize, BOZP, poradenství apod. 
Výpočetní technika s čerpáním 549,5 tis. Kč zahrnuje výdaje na upgrade programů, provozní výdaje, 
materiál, obnovu hardwaru, případně nové programové vybavení. Ostatní investiční výdaje ÚMO 
nebyly v roce 2019 realizovány žádné.  
Náklady na zajištění voleb do Evropského parlamentu byly celkem ve výši 415,1 tis. Kč řádně 
vyúčtovány a vypořádány. 
 
Kapitola životního prostředí – zde byly výdaje čerpány ve výši 9.459,3 tis. Kč, což je 80 % rozpočtované 
částky, jedná se zde o provozní výdaje na jednotlivé údržby. 
Náklady spojené se skupinou drobné údržby představovaly 1.777,3 tis. Kč, čímž bylo vyčerpáno 80 % 
rozpočtované částky. Jsou zde platy pro pracovníky pracovní skupiny, zdravotní a sociální pojištění, vč. 
mzdových nákladů spojených s využitím dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (22,2 tis. Kč). 
V rámci odpadového hospodářství je financováno přistavování velkoobjemových kontejnerů  
na určených stanovištích ve výši 590,4 tis. Kč, likvidace černých skládek ve výši 1,4 tis. Kč, výsyp 
odpadkových košů ve výši 390,7 tis. Kč, náklady na likvidaci psích exkrementů (výsyp košů na psí 
exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače) v částce 274,1 tis. Kč, svoz tuhého 
komunálního odpadu a odpadu z tržnic v částce 91,1 tis. Kč. Celá položka odpadového hospodářství 
byla čerpána ze 79 % v celkové výši 1.347,7 tis. Kč. 
V souvislosti s péčí o veřejná prostranství je prováděna údržba a opravy dětských hřišť a zahradního 
mobiliáře (včetně pořizování nových herních prvků a laviček) s výdaji za rok 2019 ve výši 947,3 tis. Kč. 
Náklady spojené s venkovní údržbou byly v částce 53,7 tis. Kč, vánoční výzdoba (připojení, odzkoušení, 
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odpojení a elektrická energie) ve výši 12 tis. Kč a pořízení pracovního nářadí pro pracovní skupinu  
ÚMO III, jeho oprava a režijní výdaje ve výši 18,4 tis. Kč. V rámci péče o veřejnou zeleň byly 
financovány nové výsadby ve výši 594,9 tis. Kč a ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých nebo 
poškozených stromů ve výši 680,2 tis. Kč, provádění zahradnických prací vč. svozu a likvidace odpadu 
vzniklého údržbou zeleně ve výši 2.396,1 tis. Kč, údržba trávníků – seč trávy ve výši 1.324,3 tis. Kč, 
zavlažování zeleně (zálivka při suchém počasí) ve výši 227,7 tis. Kč. Čerpání celé položky – péče o 
veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí 6.254,6 tis. Kč, což je 84 % rozpočtované částky. 
Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové 
dokumentace a byly čerpány ve výši 79,8 tis. Kč, tedy z 43 %.  
 
Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2019 čerpány ve výši 9.127,4 tis. Kč, což představuje 
53 % rozpočtovaných prostředků. 
Finanční prostředky na opravy a údržbu komunikací byly vyčerpány ve výši 4.258,1 tis. Kč, tedy 68 % 
předpokládaných výdajů. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodníků a silnic, odvodnění 
komunikací, sorpčních vpustí, zimní údržbu a čištění komunikací, případně havarijní stavy. 

Ostatní provozní výdaje do dopravy ve výši 19,3 tis. Kč, jednalo se o odborné posudky. Dále v rámci 
kapitoly doprava byly realizovány následující investiční akce: „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova  
1502-1503 a Na Drážce 1499-1501“ v částce 937,2 tis. Kč, „Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční  
a prodloužení chodníků podél ZŠ do ulice Ve Stezkách“ v částce 1.997,8 tis. Kč  
a „Oprava chodníků Slovany – část D“ v částce 1.915 tis. Kč. Dofinancování této akce přechází  
do následujícího roku a je součástí rozpočtu pro letošní rok. Kompletní realizace nejobjemnější 
investiční akce „Stavební úpravy Bezdíčkova x Na Drážce 1561-1563“ přechází do následujícího roku  
a její financování je součástí rozpočtu pro letošní rok. 
 
Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla čerpána ve výši 2.169 tis. Kč, což je 85 % 
rozpočtovaných prostředků. 
Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny městského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem  
na provozních výdajích vyčerpáno 478 tis. Kč, tedy 84 % rozpočtu. Náleží sem především běžné výdaje 
spojené s provozem knihovny (nákup knih a časopisů, nájemné, energie, telefony, kancelářské potřeby, 
úklidové prostředky a drobné vybavení).  
Platy vč. pojištění pro pracovnice knihovny jsou čerpány ve výši 804,1 tis. Kč, což představuje 84 %. 
Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši 58,5 tis. Kč, tj. 98 % rozpočtu.  
Dále byly čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ jednotlivým žadatelům. Všechny dotace byly  
před poskytnutím projednány a schváleny Radou městského obvodu Pardubice III (příspěvky vyšší než 
50 tis. Kč v sumě pro jeden subjekt, které by příslušely schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). 
Finanční prostředky na položce dotace a příspěvky byly vyčerpány v částce 195,3 tis. Kč, tedy z 98 % 
rozpočtované částky. 
Dary poskytované našim klubům seniorů, v souladu se schválenými pravidly rady městského obvodu 
byly v tomto roce předány v celkové výši 112,8 tis. Kč pro všechny tři kluby. 
Kulturní akce městského obvodu byly průběžně realizovány tak, jak byly schváleny. Závazný ukazatel 
byl vyčerpán ve výši 383,6 tis. Kč, tj. 85 % rozpočtované částky.  
V položce „Ostatní provozní výdaje v kultuře“ byly finanční prostředky čerpány především  
na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (čtyři vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši 
136,9 tis. Kč, což představuje 76 % rozpočtovaných prostředků.  
 
Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2019 ve výši 230,5 tis. Kč. Rezerva zahrnuje rezervu rady 
MO, která zůstala ve výši 10 tis. Kč, rezervu starosty 40 tis. Kč a rezervu rozpočtu ve výši 180,5 tis. Kč. 
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Plnění rozpočtu MO III za rok 2019 
 

Zdroje
údaje jsou v  tis. Kč

Z/32/2018                       
ze dne 17.12.2018

Z/97/2019                  
ze dne 16.12.2019 v tis. Kč v %

1  1 Příjmy daňové celkem 33 705 33 627 36 549,5 109%
1.1 podíl na sdílených daních celkem 26 412 26 334 28 596,7 109%

1.1.1 transfer z rozpočtu města na výnosu daní 16 206 16 206 17 339,6 107%
1.1.2 transfer z rozpočtu města na životní prostředí 11 261 11 261 12 048,6 107%
1.1.3 transfer z rozpočtu města na dopravu 4 826 4 826 5 162,9 107%
1.1.4 transfer do rozpočtu města  (svoz a l ik. TKO a pod.) -5 881 -5 881 -5 881,3 100%
1.1.5 transfer - jednorázový - ostatní provozní tr. 0 -131,0 -126,5 97%
1.1.6 transfer - služebna MP 0 53,5 53,5 100%
1.1.7 transfer - jednorázový na investiční akce 0 0,0 0,0 0%

1.2 Místní poplatky celkem 7 203 7 203 7 852,6 109%
1.2.1 ze psů 460 460 482,2 105%
1.2.2 za užívání veř. prostranství  280 280 478,8 171%
1.2.3 za svoz a l ikvidaci TKO 6 463 6 463 6 891,7 107%

1.4 Správní poplatky celkem 90 90 100,1 111%
1.4.1 správní poplatek za povolení provozu VHP 10 10 14,0 140%
1.4.2 ostatní správní poplatky 80 80 86,1 108%

2  2 Příjmy nedaňové celkem 920 420,4 498,2 118%
2.1 příjmy z vlastní činnosti  (kolky, dřevní hmota) 30,4 30,4 26,5 87%
2.2 přijaté neinvestiční dary 0 0,0 0,0 0%
2.3 příjmy z pronájmu majetku 300 300,0 350,9 117%
2.4 příjmy z úroků na bankovních účtech 5 5,0 4,4 89%
2.5 přijaté sankční platby, pokuty 35 35,0 54,4 156%
2.6 ostatní nedaňové příjmy 50 50,0 61,9 124%
2.7 předpokládaná dotace na volby 500 0,0 0,0 0%
2.9 předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů 0 0,0 0,0 0%

3  4 Přijaté dotace celkem 30,0 445,1 437,4 98%
3.1 dotace na volby do EP 0,0 415 415,1 100%
3.2 dotace na volbu prezidenta 0 0 0,0 0%
3.3 dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti 30,0 30 22,2 74%
3.4 dotace pro knihovnu MK ČR

Příjmy celkem 34 655 34 493 37 485,0 109%

4.1 zapojení finančních prostředků z minulých let 6 000 12 150 12 149,9 100%
4.2 převod do sociálního fondu -550 -550 -550,0 100%
4.3 finanční vyrovnání s MmP 0 124,0 124,5 100%

zůstatek na bankovních účtech -16 733,6 0%

4  8 Financování celkem 5 450 11 724 -5 009,2 -43%

Zdroje celkem 40 105 46 216,6 32 475,8 70%

plnění 12/2019Rozpočet 2019 rozpočet 2019 
po 4.změně
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Výdaje Požadav   
2019

údaje jsou v  tis. Kč

celkem běžné kapitálové celkem v tis. Kč v %

2  14 Vnitřní správa 14 608 14 323,1 200,0 14 523,1 11 720,1 81%
2.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci 6 300 6 230 6 230 6 230,0 5 654,0 91%
2.2 odměny členů zastupitelstva (+starosta) 2 000 1 950 1 950 1 950,0 1 638,1 84%
2.3 ostatní osobní výdaje (dohody) 500 500 500 500,0 323,0 65%
2.4 odměny a dary za práci v komisích a výborech 20 50 50 50,0 16,2 32%
2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2 800 2 780 2 780 2 780,0 2 199,6 79%
2.6 cestovné 50 50 50 50,0 17,0 34%
2.7 pohoštění 54 48 48 48,0 34,9 73%
2.8 ostatní provozní náklady  ÚMO 2 000 1 700 1 700 1 700,0 872,6 51%
2.9 výpočetní technika (provoz a investice) 700 700 600 100 700,0 549,5 78%

2.10 ostatní investiční výdaje ÚMO 100 100 0 100 100,0 0,0 0%
2.11 zajištění voleb 500 500 415 415,1 415,1 100%

 
3  15 Životní prostředí 13 232 10 926,0 850,0 11 776,0 9 459,3 80%

3.1 mzdy vč. pojištění - drobná údržba 2 300 2 235 2 235 2 235,0 1 777,3 80%
3.2 odpadové hospodářství celkem 2 070 2 000 1 700 0 1 700,0 1 347,7 79%
3.3 péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem 8 500 7 517 6 855 600 7 455,0 6 254,6 84%
3.4 ostatní výdaje do životního prostředí celkem 180 180 136 50 186,0 79,8 43%
3.5 RPS Dubina   - lok. 3A - s tavba + 6B DSP a DPS 200 200 0 200 200,0 0,0 0%
3.6 Kontejnerová s ta noviš tě  E.Koš ťá la  957-958 1 300 1 100 0 0 0,0 0,0 0%

4  27 Doprava 6 688 6 336,0 10 814,0 17 150,0 9 127,4 53%
4.1 oprava a údržba komunikací 3 720 3 690 6 236 6 236,0 4 258,1 68%
4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 570 470 100 200 300,0 19,3 6%
4.3 investice do dopravy celkem 350 328 0 328 328,0 0,0 0%

oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku 0 0 0 0 0%
4.4 zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka 1 500 0 0,0 0,0 0%

4.5 Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a 
Na Drážce 1499-1501

0
0 938

938,0 937,2 100%

4.6 Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení 
chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách

2 200 2 200
0 1 998

1 998,0 1 997,8 100%

Oprava chodníků v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry 
Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova 0 0,0 0,0 0%

4.7 Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1561-1563 4 900 0 4 850,0 4 850,0 0,0 0%
Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku 1247 1 500 0 0,0 0,0 0%
Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce 1 400 0 0,0 0,0 0%
oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod 
Lipami a Spojilská) - část D

2 300 0 2 500,0 2 500,0 1 915,0 77%

oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod 
Lipami a Spojilská) - část B

5 33 Školství, mládež, sport a kultura 2 487 2 537,0 0,0 2 537,0 2 169,0 85%
5.1. provoz městské knihovny 700 572 572 0,0 572,0 478,0 84%
5.2. knihovna - platy vč. pojištění 1 000 955 955 955,0 804,1 84%
5.3. věcné dary občanům - jubilea 60 60 60 60,0 58,5 98%
5.4. dotace fyzickým a právnickým osobám 200 200 200 200,0 195,3 98%
5.5. dary senior klubům 150 120 120 120,0 112,8 94%
5.6. kulturní akce MO Pardubice III 400 400 450 450,0 383,6 85%
5.7. ostatní provozní výdaje v kultuře 180 180 180 180,0 136,9 76%

7 Rezervy 3 090 130,5 100,0 230,5 0,0 0%
7.1. rezerva rady MO 10 10 10,0 0,0 0%
7.2. rezerva starosty 40 40 40,0 0,0 0%
7.3. rezerva rozpočtu 3 040 80,5 100 180,5 0,0 0%

Výdaje celkem 40 105 34 252,6 11 964,0 46 216,6 32 475,8 70%

rozpočet 2019 po 4.změně

Z/97/2019  ze dne 16.12.2019
plnění 12/2019

Rozpočet 2019

Z/32/2018                      
ze dne 17.12.2018
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II. Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu 
Pardubice III za rok 2019 
 

Rozpočet sociálního fondu MO III za rok 2019 byl projednán a schválen společně s rozpočtem 
městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 17. 12. 2018 
usnesením č. Z/32/2018 v rozpočtované výši 710 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření sociálního fondu bylo 
schváleno jako vyrovnané. 
Zdrojem sociálního fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu vypočítaný dle schválených 
pravidel tvorby sociálního fondu jako 5,8 % z rozpočtu mezd pracovníků městského obvodu  
a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 
2019 činil 550 tis. Kč. Zdrojová část byla zapojením přebytku předchozího roku navýšena na částku  
767 tis. Kč. 
Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 53 % rozpočtu. 
Velkou částku v čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování čerpaný ve výši 147 tis. Kč, tj.  
70 % předpokladu. Z ostatních příspěvků byly hrazeny především příspěvky na životní pojištění 
zaměstnanců ve výši 83 tis. Kč, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce, jubilea apod. – čerpání ve 
výši 153 tis. Kč. Ozdravný program představuje nákup vitamínů ve výši 1.000,00 Kč  
na jednoho pracovníka, čerpání bylo z 78 % v částce 20 tis. Kč. 
Zůstatek na účtu soc. fondu k 31. 12. 2019 činí 364.959,48 Kč a přejde v této výši do aktuálního 
rozpočtu.  
 

po 
1.změně

Příjmy       710,0 767 403 53%

příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu mezd 550,0 550 550 100%

očekávaný zůstatek SF z před. roku 160,0 217 218 100%
zůstatek na účtu 0,0 0 -365

Výdaje 710,0 767 403 53%

příspěvek na služby 345,0 402 153 38%

pojistné 130,0 130 83 64%

příspěvek na stravenky 210,0 210 147 70%

ozdravný program 25,0 25 20 78%

 v tis. Kč
plnění v %Rozpočet  2019

    
 
 
 
III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2019 
 

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány jako účelové, pod účelovým znakem a jsou přísně 
zúčtovatelné. 
Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2019 účelové dotace na 

a) aktivní politika zaměstnanosti            22.245,00 Kč 
b) volby do Evropského parlamentu          415.114,00 Kč 

 
ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na 

a) aktivní politika zaměstnanosti             22.245,00 Kč 
b) volby do Evropského parlamentu          415.114,00 Kč 

  



 

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 
 

 8/14  
 

 

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti je poskytována vždy až po vyúčtování mzdových nákladů  
na příslušné zaměstnance tak, jak je dáno smlouvou o využití tohoto dotačního programu. 

Výdaje na zajištění voleb jsou již řádně vyúčtovány a vypořádány. Čerpání dotace bylo předmětem 
auditu provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubice. 

 
IV. Finanční vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2019 
 
Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými Statutárním městem Pardubice v rámci finančního 
vypořádání s jednotlivými obvody. 

Podíl na dani z přidané hodnoty za rok 2019 -5,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2018 103.071,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2019 73.638,00 Kč 
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 147.061,49 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Erno Košťála 1017/205-207 -22.885,00 Kč 
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983 -80.331,47 Kč 
CELKEM 220.549,02 Kč 
 
Přeplatek podílu na sdílených daních je dle skutečně vybrané výše daní daného roku ve výši -5,00 Kč. 

Pojistné plnění za roky 2018 a 2019 v souhrnné výši 176.709,00 Kč.  

Dle Statutu města Pardubic přísluší městským obvodům 25 % příjmů z vybraného nájemného pozemků 
nacházejících se na území příslušného obvodu za kalendářní rok, za rok 2019 jde o částku ve výši 
147.061,49 Kč.  

Součástí finančního vypořádání je také vyúčtování nákladů na energie objektů Jana Zajíce 983 a Erno 
Košťála 1016/205-207, a to v souhrnné výši -103.216,47 Kč. 

Celé finanční vypořádání městského obvodu se Statutárním městem Pardubice za rok 2019 
představuje částku +220.549,02 Kč.  
 
V. Návrh finančního vypořádání Městského obvodu Pardubice III za rok 2019   
 
Souhrn hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2019: 

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2019 12.149.947,01 Kč 
Příjmy roku 2019 37.484.970,82 Kč 
Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 124.461,14 Kč 
Příděl sociálnímu fondu 2019 -550.000,00 Kč 
Výdaje v roce 2019 -32.475.803,15 Kč 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019 16.733.575,82 Kč 
 
Návrh finančního vypořádání městského obvodu za rok 2019 představuje zahrnutí konečného 
zůstatku na základním běžném účtu k 31. 12. 2019 ve výši 16.733.575,82 Kč mezi zdroje rozpočtu 
městského obvodu. Dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání se Statutárním 
městem Pardubice převedeny do rozpočtu městského obvodu ve výši 220.549,02 Kč. K zapojení 
finančních prostředků do rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020 z předchozího roku je 
tedy celkem částka 16.733.575,82 + 220.549,02 Kč.  

Zůstatek běžného účtu byl již ve výši 10.000 tis. Kč zapojen do schváleného rozpočtu roku 2020 při jeho 
schvalování a částka 6.733,6 tis. Kč byla zapojena v rámci 1. změny rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III pro rok 2020. 
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Do financování aktuálního rozpočtu městského obvodu tedy zbývá navést částku finančního 
vypořádání s městem Pardubice ve výši 220.549,02 Kč.  

 
VI.  Inventarizace a nakládání s majetkem 
 
Přehled majetku Městského obvodu Pardubice III ke dni 31. 12. 2019 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek  70 664,00 Kč 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 675 552,20 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek 224 336,20 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 981 254,23 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici 325 319,24 Kč 
Celkem 4.277.125,87 Kč 
 
Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. 

Majetek je evidován správcem dle druhu majetku a je zanesen na jednotlivých kartách dle svého 
umístění. K 31. 12. 2019 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

V průběhu roku 2019 se sešla likvidační komise k vyřazení a likvidaci přebytečného  
a neupotřebitelného majetku, která řádně projednala veškerý vyřazovaný majetek, vč. způsobu jeho 
likvidace. Návrhy likvidační komise byly předloženy radě ke schválení a rozhodnutí o likvidaci. V roce 
2019 byl vyřazen movitý majetek v celkové hodnotě 336.175,82 Kč. 
 
 VII. Vyúčtování finančních vztahů poskytnutých transferů za rok 2019 
 
Z rozpočtu městského obvodu jsou poskytovány finanční příspěvky především formou dotace podle 
pravidel pro jejich poskytování „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ schváleného Radou městského obvodu Pardubice dne 25. 2. 2019 usnesením R/41/2019 
podle nových právních úprav rozpočtových pravidel. Pro rok 2019 bylo podáno a posouzeno celkem 
29 žádostí o dotace od subjektů převážně z naší lokality. Všechny byly posouzeny Humanitní komisí 
RMO a ty, které splnily příslušné náležitosti, byly doporučeny RMO, resp. ZMO ke schválení a 
poskytnutí dotace v konkrétní výši. Celkem byla schválena částka 195,3 tis. Kč. Všechny poskytnuté 
dotace byly řádně vyúčtovány. 

  

Žádosti o dotace z rezervy rady nebo starosty MO dle subjektů: 

V roce 2019 nebyly prostředky z rezervy rady a z rezervy starosty pro tento účel použity. 

 
subjekt druh akce žádáno  schváleno radou vyplaceno vyúčtování
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Dotace z rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2019: 
 

č.  
žádosti

subjekt druh akce žádáno  schváleno 
radou 

vyplaceno vyúčtování

a) tradiční sportovní akce na území MO III
25/2019 Vávra Petr Bowling. turnaj o Pohár starosty MO III 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

b) akce předškolních zařízení
1/2019 MŠ Korálek Zahradní slavnost-pronájem atrakcí 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
2/2019 MŠ Korálek Svatý Martin 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
3/2019 MŠ Srdíčko Čarodějnický rej v mat. školce 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč
4/2019 MŠ Srdíčko Vánoční zpívání 14 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
5/2019 MŠ Srdíčko Štrůdličkování 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
6/2019 MŠ Srdíčko Rozlouční s předškoláky 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

16/2019 Klub rodičů při  MŠ Srdíčko Oslava Dne Země 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
17/2019 Spolek rodičů při MŠ Korálek Den dětí 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
22/2019 MŠ Erno Košťála Dopravní hřiště v MŠ - výukový progr. 11 300,00 Kč 11 300,00 Kč 11 300,00 Kč 11 300,00 Kč
23/2019 MŠ Erno Košťála Den Země 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
24/2019 MŠ Erno Košťála Vánční jarmark 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

c) akce základních škol
10/2019 ZŠ Studánka Svatý Martin na bílém koni 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
11/2019 ZŠ Studánka Den Země ve škole 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
12/2019 ZŠ Studánka Závěrečné vyřaz. žáků, akademie šk. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
13/2019 ZŠ Studánka Mikulášský turnajv košíkové 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
14/2019 ZŠ Dubina Loučení se školním rokem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
15/2019 ZŠ Dubina Společenské odpoledne k uk. školy 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
20/2019 ZŠ Dubina Minikurz pro seniory - odměna lekt. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

d) akce společenského charakteru ostatních subjektů
7/2019 Perníšek, z. s. Den dřeva - 4 000,00 Kč    4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
8/2019 Perníšek, z. s. Veselé vánoční hody 4 000,00 Kč    4 000,00 Kč     4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

18/2019 DDM Beta Mikulášksá nadílka 5 000,00 Kč    5 000,00 Kč     5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
19/2019 DDM Beta Hurá na safari - karneval 5 000,00 Kč    5 000,00 Kč     5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
26/2019 Rodinné centrum Kulihrášek Jednoraz. záb. vzděl. akce  1.1.-30.6.2019 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč  14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
27/2019 Rodinné centrum Kulihrášek Jednoráz. záb. vzd. akce  1.7.-31.12.2019 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč  10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

e) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost
9/2019 Perníček, z. s. Vybavení zázemí školky 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

21/2019 MŠ Erno Košťála Nové sport.nářad - rozl. s předškol. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
28/2019 SelectDance z.s. Vybavení pro činnost (tanec) 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
29/2019 OLYMP florbal, z.s. Vybavení pro herní činnost 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

g) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III
h) podpora talentovaných žáků ZŠ a ocenění fairplay
ZŠ Studánka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
ZŠ Dubina 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
CELKEM 307 300,00 Kč 195 300,00 Kč 195 300,00 Kč 195 300,00 Kč
Fond na rok 2019: 200 000,00 Kč  

 
 

VIII. Inventarizace pohledávek k 31. 12. 2019 
 
Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2019 
 

Pokuty – přestupky                                                                                        236.325,52 Kč 
MP ze psů                                                                                                    50.210,00 Kč 
MP – VP – zábor veřejného prostranství                                                                       7.475,00 Kč 
MP TKO                                                                                                   1.202.998,70 Kč 
Celkem                                                                                                     1.497.009,22 Kč 
 

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtovými příjmy ve výši 1.497.009,22 Kč zahrnuje především 
pohledávky z místních poplatků a pokut. Pohledávky jsou již po době splatnosti. Především místní 
poplatky za TKO a poplatek ze psů je databází živou, kdy každoročně naroste pohledávka u všech 
poplatníků, která je postupně uspokojována. Všechny oprávněné nedoplatky jsou vymáhány podle 
příslušných právních předpisů. Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky vykazuje 
meziroční pokles o částku 60,3 tis. Kč. 

 Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2019 jsou ve výši 236,3 tis. Kč. Zde došlo 
k meziročnímu nárůstu o 25 tis. Kč. V přestupkové agendě došlo ke zvýšení počtu případů 
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s udělenými sankcemi ve vysoké výši. Stále se podnikají kroky k vymožení jednotlivých pokut 
z přestupků, vč. exekučních. 

 Pohledávka – místní poplatek ze psů je od počátku vzniku městského obvodu až do 31. 12. 2019 
ve výši 50,2 tis. Kč, pohledávky u poplatku ze psů v loňském roce poklesly o 16 tis. Kč. 

 Pohledávka – veřejné prostranství za zábor v dopravě je k 31. 12. 2019 v částce 7.475,00 Kč a je  
po splatnosti.  Jedná se o pohledávku z roku 2011 a je již vymáhána prostřednictvím exekuce.  

 Pohledávka – místní poplatky za TKO k 31. 12. 2019 činí 1.202.998,70 Kč. Stále probíhá vymáhání, 
a to i prostřednictvím exekuce. Zde došlo k meziročnímu poklesu to o částku 68 tis. Kč. 

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 5, je zpráva  
o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech 
územního samosprávného celku. 
Ve dnech 25. 11. 2019 a 23. 4. 2020 se uskutečnil na Městském obvodu Pardubice III přezkum 
hospodaření za rok 2019. Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti primátora 
Statutárního města Pardubice a přezkoumání provedla pracovní skupina auditorů Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, 
hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem  
na významnost jednotlivých skutečností. 
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2019 Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, které jsme součástí, ze dne 21. 5. 2020, viz 
samostatná příloha): „Při přezkoumání hospodaření města za rok 2019 podle § 2 a 3 zákona  
č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
 

X. Uzavření závěrečného účtu za rok 2019 
 
Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 5. 6. 2020, projednání závěrečného účtu finančním 
výborem dne 16. 6. 2020 a Radou městského obvodu Pardubice III dne 22. 6. 2020, je dán návrh na 
projednání závěrečného účtu za rok 2019 Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, a to dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 7 a): 
Závěrečný účet za rok 2019 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 
a to BEZ VÝHRAD. 

 
Zpracovatel:     
Miriam Šotková 
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  
 
 
Přílohy: 
1. Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2019 
2. Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31. 12. 2019 
3. Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise za rok 2019 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Statutárního města Pardubice – samostatná příloha 
Výkazy účetní závěrky – samostatná příloha 

 
 
 
Vyvěšeno:      Sejmuto: 
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Příloha č. 1 
 

údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed 944 082,35
daňové příjmy za rok 2019 -2,00
pojistné plnění za rok 2018 57 959,00
pojistné plnění za rok 2019 200 758,00
finanční vypořádání dozor hasičů 5 000,00
finanční vypořádání reži jních nákladů budova U Divadla 828 -149 417,50
finanční vypořádání reži jních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23 -26 839,20
finanční vypořádání reži jních nákladů Jana Palacha 324 - 6 -4 948,42
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 861 572,47

Městský obvod II - Polabiny -2 426 761,80
daňové příjmy za rok 2019 0,00
pojistné plnění za rok 2018 27 411,00
pojistné plnění za rok 2019 62 347,00
finanční vypořádání dozor hasičů -5 000,00
finanční vypořádání akce "RPS Lidická, Ležáků, Partyzánů" (za rok 2019) -2 529 438,20
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna -92 792,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Chemiků 128 -143 904,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Kosmonautů 274 -16 786,26
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 271 400,66

Městský obvod III - Studánka 220 549,02
daňové příjmy za rok 2019 -5,00
pojistné plnění za rok 2018 103 071,00
pojistné plnění za rok 2019 73 638,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207 -22 885,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt J. Zajíce 983 -80 331,47
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 147 061,49

Městský obvod IV - Pardubičky 539 373,45
daňové příjmy za rok 2019 4,00
pojistné plnění za rok 2018 15 671,00
pojistné plnění za rok 2019 62 921,69
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 460 776,76

Městský obvod V - Dukla 172 096,03
daňové příjmy za rok 2019 -7,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 172 103,03

Městský obvod VI - Svítkov 470 970,04
daňové příjmy za rok 2019 -4,00
pojistné plnění za rok 2019 18 150,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna -7 197,00
finanční vypořádání reži jních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 - knihovna -13 590,00
finanční vypořádání voleb 311,12
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 473 299,92

Městský obvod VII - Rosice nad Labem 203 848,87
daňové příjmy za rok 2019 0,00
pojistné plnění za rok 2018 4 566,00
pojistné plnění za rok 2019 66 341,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 132 941,87

Městský obvod VIII - Hostovice 219 376,11
daňové příjmy za rok 2019 -7,00
finanční vypořádání - zpracování energetického auditu KD Hostovice 214 000,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2019 5 383,11

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 343 534,07

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2019
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Příloha č. 2 
 

skutečnost
k 31. 12. 2019
352 037 467,12

40 711 989,82
9 880 251,56

33 328 508,82
310 409 991,15
746 368 208,47
698 721 682,70
144 286 717,83

1 589 376 609,00

ROZDĚLENÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE STAUTU
výpočet transferů MO k 31. 12. 1 589 376 609,00
        podíl na daních životní prostředí doprava ostatní k zaslání zasláno Finanční vypořádání
MO I - Střed 14 604 463 25 228 366 10 022 100 -414 105 49 440 823 49 440 825 -2
MO II - Polabiny 14 088 775 20 003 131 5 943 839 -8 430 794 31 604 951 31 604 951 0
MO III - Dubina 17 339 618 12 048 555 5 162 899 -73 067 34 478 006 34 478 011 -5
MO IV - Pardubičky 17 743 137 6 814 357 4 945 965 -58 080 29 445 379 29 445 375 4
MO V - Dukla 16 732 156 15 747 528 8 330 066 103 619 40 913 368 40 913 375 -7
MO VI - Svítkov 24 016 097 2 783 205 4 468 723 -205 000 31 063 025 31 063 029 -4
MO VII - Rosice n.L. 20 085 555 7 155 517 4 512 113 -321 674 31 431 511 31 431 511 0
MO VIII - Hostovice 3 769 391 0 0 -392 822 3 376 569 3 376 576 -7

Rekapitulace daňových příjmů statutární město Pardubice k 31. 12. 2019
Finanční vypořádání s MO za rok 2019

1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti (1,5%)
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou
1121 daň z příjmů právnických osob 
CELKEM DANĚ Z PŘÍJMU
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY pro výpočet transferů

 
 
 
Příloha č. 3 
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Městský obvod Pardubice IV 

Pardubičky 



Městský obvod – Statutární město Pardubice 

 Městský obvod Pardubice IV 

Závěrečný účet  

Městského obvodu  Pardubice IV 

za rok 2019 



Závěrečný účet 
- hospodaření MO Pardubice IV 

za rok 2019 
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Přílohy: 

1) Kopie zprávy Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání

hospodaření Statutárního města Pardubice včetně Městského obvodu Pardubice IV za rok 2019

2) Příloha ke zprávě z přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice IV za rok 2019

(přezkoumávané výkazy za rok 2019 z hlavní činnosti)

Výše uvedené přílohy budou z důvodu velké obsažnosti vyhotoveny ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude 

k nahlédnutí na jednání Rady MO Pardubice IV a Zastupitelstva MO Pardubice IV a druhý výtisk bude 

uložen na ÚMO Pardubice IV u vedoucí OEVV. Materiály budou rovněž v zákonné době zveřejněné na 

elektronické úřední desce MO Pardubice IV spolu s materiálem Závěrečného účtu a poté na webové 

stránce MO Pardubice IV: https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iv-

pardubicky/informace-obcanum/rozpocet/rozpocet-2019/ 



MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 - ZDROJE

Schválený Rozpočet Skutečnost Skutečnost

 Běžné příjmy rozpočet na rok 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019

na rok 2019 po RO č. 4

v Kč v Kč v Kč v %

         Přijaté dotace
Dotace na konání voleb (předpokládaná dotace) 200 000 0 0
Dotace na konání voleb (přijatá dotace) 0 165 600 165 633 100,0%

         Daňové příjmy
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH) 16 583 500 16 583 500 17 743 153 107,0%
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%) -1 732 200 -1 732 200 -1 732 200 100,0%
Transfer do rozpočtu města - na úhradu služeb pověřence pro GDPR 0 -58 100 -58 100 100,0%
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH 6 369 000 6 369 000 6 814 357 107,0%
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH 4 622 700 4 622 700 4 945 965 107,0%
Poplatky:
Místní poplatky - z TKO 2 309 600 2 444 600 2 464 649 100,8%

- ze psů 145 000 145 000 132 468 91,4%
- za užívání veřejného prostranství 50 000 110 000 101 895 92,6%

Správní poplatky 132 000 132 000 111 040 84,1%

         Nedaňové příjmy 
Příjmy z úroků 3 000 3 800 3 790 99,7%
Přijaté sankční platby 25 000 55 000 53 044 96,4%
Ostatní nedaňové příjmy 18 000 28 000 23 393 83,5%
Příjmy z pronájmu nebytových prostor 368 100 369 200 369 169 100,0%
Příjmy z prodeje DHM 0 23 000 23 000 100,0%
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP 0 47 000 47 379 100,8%

 Běžné příjmy celkem 29 093 700 29 308 100 31 208 635 106,5%

 Financování
Změna stavu peněžních prostředků 9 500 000 17 222 270 -462 999 -2,7%
Příděl do sociálního fondu -383 000 -383 000 -345 929 90,3%

 Financování celkem 9 117 000 16 839 270 -808 928

Celkem zdroje 38 210 700 46 147 370 30 399 707 65,9%

1



MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 - VÝDAJE
Schválený Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Položka rozpočet na rok na rok 2019 na rok 2019 na rok 2019

2019 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč
Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč v % v Kč v % v Kč v %

14 Vnitřní správa 13 313 000 11 838 700 1 380 000 13 218 700 10 229 232 86,4% 1 345 691 97,5% 11 574 922 87,6%
Členové ZMO - odměny ZMO a předsedů komisí z řad ZMO 1 520 000 1 520 000 0 1 520 000 1 422 967 93,6% 0 1 422 967 93,6%
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného 15 000 0 0 0 0 0 0
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO) 200 000 200 000 0 200 000 161 666 80,8% 0 161 666 80,8%
Platy zaměstnanců 4 950 000 4 950 000 0 4 950 000 4 494 833 90,8% 0 4 494 833 90,8%
Ostatní osobní výdaje - dohody 60 000 45 000 0 45 000 35 554 79,0% 0 35 554 79,0%
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění 2 090 000 2 090 000 0 2 090 000 1 906 571 91,2% 0 1 906 571 91,2%
Dlouhodobý hmotný majetek 330 000 0 280 000 280 000 0 265 815 94,9% 265 815 94,9%
Údržba a opravy 1 860 000 1 025 000 1 100 000 2 125 000 900 273 87,8% 1 079 876 1 980 148 93,2%
Ostatní provozní výdaje 1 919 000 1 674 000 0 1 674 000 1 091 443 65,2% 0 1 091 443 65,2%
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta 66 000 66 000 0 66 000 25 908 39,3% 0 25 908 39,3%
Osadní výbory 7 000 7 000 0 7 000 6 008 85,8% 0 6 008 85,8%
Sbor dobrovolných hasičů   76 000 76 000 0 76 000 18 376 24,2% 0 18 376 24,2%
Výdaje na volby z dotace 0 165 600 0 165 600 165 633 100,0% 0 165 633 100,0%
Výdaje na volby z rozpočtu MO IV 200 000 100 0 100 0 0,0% 0 0 0,0%
Rezerva rady 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0,0%

15 Životní prostředí 6 941 000 5 961 000 550 000 6 511 000 4 641 809 77,9% 531 650 96,7% 5 173 459 79,5%
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň 2 763 000 2 183 000 0 2 183 000 1 489 059 68,2% 0 1 489 059 68,2%
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek 480 000 30 000 550 000 580 000 29 440 531 650 96,7% 561 090 96,7%
Likvidace odpadů 590 000 640 000 0 640 000 492 055 76,9% 0 492 055 76,9%
Mzdy pracovníků čety 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 664 088 87,6% 0 1 664 088 87,6%
Ostatní osobní výdaje - dohody 6 000 6 000 0 6 000 0 0,0% 0 0 0,0%
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění 655 000 655 000 0 655 000 568 794 86,8% 0 568 794 86,8%
Pracovní četa - provozní výdaje 547 000 547 000 0 547 000 398 374 72,8% 0 398 374 72,8%

Skutečnost

k 31.12.2019

Výdaje celkem

Skutečnost

k 31.12.2019

Běžné výdaje

Skutečnost

k 31.12.2019

Kapitálové výdaje

2



MO Pardubice IV - Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 - VÝDAJE
Schválený Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Položka rozpočet na rok na rok 2019 na rok 2019 na rok 2019

                                                                    2019 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč po RO č. 4 v Kč
Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem v Kč v % v Kč v % v Kč v %

27 Doprava 16 660 000 6 380 000 8 840 000 15 220 000 5 244 339 82,2% 7 650 618 86,5% 12 894 957 84,7%
Doprava - provozní výdaje 260 000 220 000 0 220 000 71 145 32,3% 0 71 145 32,3%
Opravy  a údržba komunikací včetně chodníků 6 020 000 6 140 000 0 6 140 000 5 173 193 84,3% 0 5 173 193 84,3%
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD 20 000 20 000 0 20 000 0 0,0% 0 0 0,0%
Rekonstrukce chodníků - investice 9 875 000 0 8 645 000 8 645 000 0 7 457 018 86,3% 7 457 018 86,3%
Rekonstrukce komunikací - investice 485 000 0 195 000 195 000 0 193 600 99,3% 193 600 99,3%

33 Školství, mládež a tělovýchova 569 000 384 000 100 000 484 000 337 236 87,8% 50 000 50,0% 387 236 80,0%
Dotace z dotačního programu Sport 131 000 0 0 0 0 0,0% 0 0
TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport 0 27 000 0 27 000 27 000 100,0% 0 27 000 100,0%
SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 27 000 0 27 000 27 000 100,0% 0 27 000 100,0%
TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0% 0 10 000 100,0%
SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport 0 67 000 0 67 000 67 000 100,0% 0 67 000 100,0%
Mimořádná individuální investiční dotace  - TJ Pardubičky 0 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 100,0%
Příspěvek ZŠ Pardubičky 3 000 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 100,0%
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 100,0%
Příspěvek MŠ Čtyřlístek 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 100,0%
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky 10 000 10 000 0 10 000 7 431 74,3% 0 7 431 74,3%
Hřiště a sportoviště 380 000 180 000 50 000 230 000 135 805 75,4% 0 135 805 59,0%

34 Kultura 588 000 578 000 0 578 000 369 133 63,9% 0 0,0% 369 133 63,9%
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití 40 000 0 0 0 0 0 0
TJ Sokol Mnětice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 4 000 0 4 000 4 000 100,0% 0 4 000 100,0%
TJ Pardubičky - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 4 000 0 4 000 4 000 100,0% 0 4 000 100,0%
SK Nemošice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 9 000 0 9 000 9 000 100,0% 0 9 000 100,0%
SDH Mnětice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 6 000 0 6 000 6 000 100,0% 0 6 000 100,0%
Spolek Nemošice - dotace z dot.prog. Volný čas a kult. vyžití 0 17 000 0 17 000 17 000 100,0% 0 17 000 100,0%
Zájmová činnost  a rekreace 23 000 13 000 0 13 000 7 556 58,1% 0 7 556 58,1%
Kulturní záležitosti MO Pardubice IV 129 000 129 000 0 129 000 60 784 47,1% 0 60 784 47,1%
Knihovny 396 000 396 000 0 396 000 260 792 65,9% 0 260 792 65,9%

Celkem výdaje bez rezervy rozpočtu 38 071 000 25 141 700 10 870 000 36 011 700 20 821 748 82,8% 9 577 959 88,1% 30 399 707 84,4%

98 Všeobecná pokladní správa 139 700 10 135 670 0 10 135 670 17 664 638 174,3% 0 0,0% 0 0,0%
Rezerva rozpočtu 139 700 10 135 670 0 10 135 670 17 664 638 174,3% 0 0,00 0,0%

Celkem výdaje 38 210 700 35 277 370 10 870 000 46 147 370 38 486 386 109,1% 9 577 959 88,1% 30 399 707 65,9%

Zpracováno dne 26. 5. 2020

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Skutečnost Skutečnost

k 31.12.2019 k 31.12.2019

Skutečnost

k 31.12.2019
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Komentář k vyhodnocení hospodaření MO Pardubice 
IV za rok 2019 

Zdroje: 

Podstatnou částí zdrojů MO Pardubice IV byly dotace a daně převáděné na MO z města Pardubice. 
Podíly na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH) byly naplněny na 107 %. Příjmy ze 
správních poplatků byly naplněny na 84,1 %. V daňových příjmech vidíme rovněž mimořádný 
transfer z rozpočtu MO Pardubice IV do rozpočtu Statutárního města Pardubice na úhradu služeb 
pověřence pro GDPR, který byl zapracovaný do rozpočtu během roku a byl realizovaný na 100 %.  
Rozhodující místní poplatky (co do objemu finančních prostředků) - poplatek ze psů byl naplněn na 
91,4 % a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů byl naplněn na 100,8 %. Poplatek za užívání veřejného 
prostranství byl naplněn na 92,6 %. Nedaňové příjmy byly převážně rovněž naplněny. Obsahem 
položky Ostatní nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti (knihovny) a náklady řízení 
k vymáhání pohledávek z přestupků. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl naplněn na 100 %. 
Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí pozemků (umístění reklamy) – transfer z města Pardubice 
- byl naplněn na 100,8 %.  

Celkové příjmy dosáhly výše 31.208.635,25 Kč, tj. 106,5 % upraveného rozpočtu. 

Financování: 

Ve financování je patrné, že ve skutečnosti došlo ke změně (zvýšení) stavu peněžních prostředků 
oproti stavu k 1. 1. 2019, kdy byl stav 16.747.968,39 Kč. Zvýšení činilo 462.999,30 Kč. Další 
položkou v rámci financování je výdaj ve výši 345.929,00 Kč. Jedná se o částku přídělu do 
sociálního fondu.  
Financování celkem představuje částku 808.928,30 Kč. 

Celkové zdroje k pokrytí výdajů rozpočtu v roce 2019 byly (běžné příjmy celkem + financování 
celkem) ve výši 30.399.706,95 Kč s tím, že stav peněžních prostředků k 31.12.2019 byl 
17.685.269,45 Kč. Tato částka je hlavním zdrojem pro finanční vypořádání roku 2019 a bude 
zahrnuta do rozpočtu roku 2020 v rozpočtovém opatření č. 2. 

Výdaje: 

Při sestavování rozpočtu a provádění jednotlivých rozpočtových opatření MO Pardubice IV byly 
finanční částky do jednotlivých položek stanoveny převážně s rezervou. Proto při pohledu do 
tabulky výdajů vidíme, že plnění jednotlivých položek se pohybují do 100 %. K položkám, které se 
výrazně liší od schváleného rozpočtu, podáváme následující informace. 

V kapitole Vnitřní správa:  
Čerpání prostředků v Kapitole Vnitřní správa bylo celkem na 87,6 % upraveného rozpočtu. Položky 
byly čerpány podle potřeby, ve většině položek došlo k úsporám, někde k menším a někde k větším 
– například u položek Pohoštění a dary ÚMO + starosta a také Sbor dobrovolných hasičů.
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V kapitole Životní prostředí: 
Položky v této kapitole byly čerpány dle skutečných potřeb. Výdaje v této kapitole byly celkem ve 
výši 5.173.459,17 Kč a byly čerpány na 79,52 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo například u 
položky Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň z důvodu nižšího počtu sečí travnatých 
ploch z ze stejného důvodu byly finanční prostředky uspořeny i na položce Likvidace odpadů.  

V kapitole Doprava: 
V této kapitole byly položky čerpány převážně dle předpokladů. Celkem byly finanční prostředky 
v této kapitole čerpány ve výši 12.894.956,90 Kč, tj. na 84,7 % upraveného rozpočtu. Finanční 
prostředky na neuskutečněné investiční akce byly v poslední změně rozpočtu převedeny do rezervy 
rozpočtu a současně zařazeny do rozpočtu roku 2020. Transfer na dopravu z města Pardubic činil 
celkem 4.945.965 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na všechny činnosti v oblasti dopravy nebylo 
možné pokrýt z těchto transferů z města Pardubice, dotovali jsme rozdíl ve výši 7.948.991,90 Kč 
z našich prostředků.  

V kapitole Školství, mládež a tělovýchova: 
Většina položek byla čerpána dle rozhodnutí Kulturní, sportovní a školské komise Rady MO 
Pardubice IV. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány ze strany příjemců. Čerpání této 
kapitoly bylo celkem ve výši 387.236,00 Kč, tj. 80 % upraveného rozpočtu.  

V kapitole Kultura: 
Většina položek byla čerpána dle předpokladů. Čerpání této kapitoly bylo celkem ve výši 369.132,52 
Kč, tj. 63,9 % upraveného rozpočtu. K úsporám došlo u položek Zájmová činnost a rekreace, kde 
bylo uspořeno na výletu organizovaném Školskou, sportovní a kulturní komisí. Dále nebyla 
vyčerpaná položka Kulturní záležitosti MO Pardubice IV, k úsporám došlo převážně u kulturních 
akcí pořádaných ÚMO Pardubice IV. Z této položky byla rezervovaná částka 7.000 Kč pro každý 
osadní výbor na pořádání kulturních a společenských akcí. Většina osadních výboru své prostředky 
využila, jediným osadním výborem, který nevyužil rezervované prostředky vůbec, byl Osadní výbor 
Slovany. Jisté úspory byly i na položce Knihovny.  

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 30.399.706,95 Kč. 

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 byl 17.685.269,45 Kč a 
představuje celkovou rezervu rozpočtu po všech rozpočtových opatřeních roku 2019. Část této 
rezervy ve výši 9.300.000 Kč již byla zapojena do schváleného rozpočtu na rok 2020. K finančnímu 
vypořádání z rozpočtu MO Pardubice IV za rok 2019 tedy zbývá částka 8.385.269,45 Kč. K této 
částce bude do finančního vypořádání přičtena částka vypořádání s městem Pardubice za rok 2019 
v celkové výši 539.373,45 Kč (viz. str. č. 7 tohoto materiálu). Celková částka k finančnímu 
vypořádání je tedy 8.924.642,90 Kč. 
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Přehled hospodaření sociálního fondu 
 MO Pardubice IV za rok 2019 

Tvorba a čerpání SF: Stav (změna) v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2019  214.343,77 

Příděl do SF v roce 2019 
Úroky z běžného účtu   
Použití SF v roce 2019 

 +  345.929,00 
 +  224,60 
-   265.249,70 

Stav k 31. 12. 2019  295.247,67 

 Použití SF v roce 2019 použito na: 
 Příspěvek na stravování ………………............................      65.580,00 Kč 
 Příspěvek na penzijní připojištění  ……………………...    108.000,00 Kč 
 Ostatní (příspěvek na reprezentaci, jubilea) ………….      91.000,00 Kč 
 Bankovní poplatky ………………………………………….              669,70 Kč 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 celkem zapojeno .............................................................     265.249,70 Kč 
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Návrh finančního vypořádání MO Pardubice IV 
za rok 2019

Hlavní činnost: 

Zdroje: 
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019    4.192.290,71 Kč 
Zůstatek příjmového účtu k 31. 12. 2019  12.917.125,72 Kč 
Zůstatek výdajového účtu k 31. 12. 2019     555.222,02 Kč 
Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2019         20.631,00 Kč 
Vlastní zdroje celkem        17.685.269,45 Kč 

Finanční vypořádání s městem Pardubice: 
25 % z nájemného z pozemků za rok 2019         460.776,76 Kč 
Doplatek DPH         4,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2018         15.671,00 Kč 
Pojistné plnění za rok 2019              62.921,69 Kč 
Finanční vypořádání s městem Pardubice celkem  539.373,45 Kč 

ZDROJE CELKEM  18.224.642,90 Kč 

Výdaje: 
Krytí výdajů schváleného rozpočtu roku 2020  9.300.000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM  9.300.000,00 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2019  8.924.642,90 Kč 

Celkový výsledek k finančnímu vypořádání: 8.924.642,90 Kč 
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Stav pohledávek MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 

Pohledávky v hlavní činnosti: 
K 31. 12. 2019 měl MO Pardubice IV v hlavní činnosti tyto pohledávky: 

Účet 314 – poskytnuté krátkodobé provozní zálohy v celkové výši 106.400,00 Kč – jedná se o uhrazené zálohy na 
energie a materiál. 

Účet 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy po lhůtě splatnosti v celkové výši 218.748,52 Kč. Jedná se o: 

a) přestupky 92.000,- Kč, z toho:
92.000,00 Kč nedoplatky 

b) místní poplatek za TKO 126.819,52 Kč, z toho:
199.996,52 Kč nedoplatky 
  73.177,00 Kč přeplatky  

c) místní poplatek ze psů  - 71,- Kč, z toho:
 6.000,00 Kč nedoplatky 
 6.071,00 Kč přeplatky  

Celkem měl MO Pardubice IV k 31. 12. 2019 pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 218.748,52 Kč. 
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Přehled o hospodaření s majetkem 
MO Pardubice IV za rok 2019 

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (účet 018): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019:  162.671,36 Kč 
Přírůstky:   0,00 Kč 
Úbytky:       41.162,10 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:  121.509,26 Kč 

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (účet 028): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019  2.042.810,02 Kč 
Přírůstky:   91.412,50 Kč 
Úbytky:        130.482,05 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:  2.003.740,47 Kč 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (účet 022): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019:  5.118.243,34 Kč 
Přírůstky:   797.464,99 Kč 
Úbytky:       652.008,10 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:  5.263.700,23 Kč 

ZÁSOBY (účet 112): 
Počáteční stav k 1. 1. 2019:  12.943,60 Kč 
Přírůstky:          0,00 Kč 
Úbytky:   12.943,60 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019:        0,00 Kč 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Městský obvod Pardubice V 

Dukla 
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Závěrečný účet MO Pardubice V 
 za rok 2019 

Návrh závěrečného účtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 26. 5. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V 
za r. 2019 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2019 bez výhrad;

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2019, komentář k návrhu
finančního vypořádání za r. 2019, přehledové a rozborové tabulky a přílohy
závěrečného účtu;

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2019 vč. návrhu finančního vypořádání
sociálního fondu za r. 2019, návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a aktuálního rozpočtu
sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019, které jsou
uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu
finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským
obvodem uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu
s podmínkou, že ji schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.

Důvodová zpráva: 

Rozpočet městského obvodu na r. 2019 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského 
obvodu dne 19. 12. 2018. Zastupitelstvo městského obvodu V v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), projednalo a schválilo celkem čtyři změny 
rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2019 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2019: 
-  komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2019 (str. 2–6), 
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2019 vč. sociálního fondu a rozpočtová 
opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2019 zapojují do rozpočtu na r. 
2020 (str. 7-8), 
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- tabulky s rozborem hospodaření za r.  2019 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2  
na str. 9–21), 
- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2019 (tabulka č. 3 na str. 22-25), 
- přehled o čerpání na položce společenské akce MO Pardubice V v r. 2019 (tabulka č. 4 na str. 
26), 
- přehled o dotacích poskytnutých v r. 2019 (tabulka č. 5 na str. 27-30) a komentář (str. 31), 
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2019 (komentář a tabulka č. 6  na str. 32),  
- návrh finančního vypořádání za r. 2019 a návrh finančního vypořádání sociálního fondu za r. 
2019 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 33-36), 
-  návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí 
finančního vypořádání za r. 2019 (tabulka č. 14 a 15 na str. 37-47), 
-  přehled pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2019 (tabulka č. 16 na str.  48) 
a komentář (str. 49), 
-  přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2019 (tabulka č. 17 na str. 49) a komentář (str. 50), 
-  přílohy (budou k dispozici přímo na jednání ZMO, je možno do nich nahlédnout u vedoucí 
ekonomického odboru ÚMO a zveřejňují se rovněž na internetových stránkách):  

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019 Statutárního města Pardubice 
(vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje, 
-  účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2019. 

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2019 
nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření. 

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2019 

Příjmová část rozpočtu 

Příjmy za období leden-prosinec 2019 činily 46 171,1 tis. Kč, což představuje 
106,8 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě 
a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 40 809,8 tis. Kč, což odpovídá 107 % 
z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. Městský obvod odvedl do rozpočtu města podíl 
za TKO dle Statutu v celkové výši je 6 143,9 tis. Kč. Městský obvod obdržel z města pojistné 
plnění ve výši 103,6 tis. Kč. Výsledný podíl na DPH tak činí 34 769,5 tis. Kč, což je 108,3 % 
rozpočtované částky.  

Správní poplatky byly vybrány v částce 290,7 tis. Kč, tj. 108,9 % rozpočtu. Z toho činily 
správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 12,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 
64,8 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 146 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy 
z Czech Pointu celkem 67,4 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 810,7 
tis. Kč, tj. 102,2 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy 
z místního poplatku z TKO ve výši 7 350,9 tis. Kč, tj. 101,4 % rozpočtované částky. Dále byly 
vybrány místní poplatky ze psů ve výši 436,3 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 
1 023,4 tis. Kč.  
Nedaňové příjmy celkem činily 462,5 tis. Kč, což je 115,5 % rozpočtované částky. 
 Do nedaňových příjmů patřily např. příjmy z úroků na bankovních účtech 7,3 tis. Kč, přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady 48,6 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování 
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záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 15,2 tis. Kč, dary na péči o zeleň celkem ve výši 
16,5 tis. Kč, dar na společenskou akci Masopust – lidová slavnost ve výši 10 tis. Kč, podíl na 
příjmech za reklamu z města ve výši 151,8 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji 
MO v částce 37,8 tis. Kč a sankční platby (pokuty) v částce 175,4 tis. Kč. Pro úplnou informaci 
o výši sankčních plateb (pokut) je vhodné uvést, že městský obvod obdržel smluvní pokutu za
opožděnou realizaci akce v ul. Mikulovická ve výši 125 tis. Kč. U této pokuty došlo k zápočtu 
s fakturou za akci, proto se podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě tato operace neřeší přes 
rozpočtovou skladu a neobjevuje se v příjmech, ale jako snížení výdaje na akci dle skutečného 
pohybu peněžních prostředků. 
Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu 
mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb (SDÚ) činila 1 261,8 
tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Městský obvod stejně jako v předchozích letech 
obdržel dotaci na monitorovací stanici ve výši 50 tis. Kč. Dále městský obvod dostal dotaci na 
volby do Evropského parlamentu ve výši 525,9 tis. Kč, která plně pokryla výdaje vynaložené 
na volby. 

Financování 

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu 
proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 
385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce – 3 717,2 tis. Kč se v části financování uvádí 
v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na 
bankovních účtech k 31.12. 2019 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka 
nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly 
použity nevyčerpané prostředky z roku 2019 zapojené do rozpočtu 2020.  
Městský obvod dále obdržel prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2018 ve výši 
259,2 tis. Kč. Rovněž byl po schválení závěrečného účtu za r. 2018 proveden doplňkový příděl 
ve výši 137,2 tis. Kč do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření s fondem. Cizí peníze 
představují zadržené srážek z mezd a jejich převody.  

Výdajová část rozpočtu 

Celkové výdaje za období leden-prosinec 2019 dosáhly částky 42 193,3 tis. Kč, tj. 65,4 % 
rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného 
rozpočtu. 

Kapitola 13 – sociální věci 

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje. Z rezerv nebyly do této kapitoly 
převedeny žádné prostředky. 

Kapitola 14 – vnitřní správa 

Celkové výdaje této kapitoly činily 16 002,6 tis. Kč, tj. 91,8 % z rozpočtovaných výdajů. Platy 
zaměstnanců dosáhly výše 8 079 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtované částky 
(z toho náhrady DNP 32,3 tis. Kč). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění 
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zaměstnanců, zastupitelů a z dohod činilo 3 230,6 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtované částky. 
Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 125,1 tis. Kč představovaly 99,2 % rozpočtované částky. 
Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily 
celkem 86,3 tis. Kč, tj. 95,8 % rozpočtu (tržní správce, dohoda za zástup na knihovně). Odměny 
za práci v komisích dosáhly částky 87,3 tis. Kč, tj. 87,3 % rozpočtované částky. 
Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 286,3 tis. Kč, tj. 80,9 % rozpočtované částky.  Podrobné 
čerpání položky provoz úřadu je následující: 

- nákup materiálu 164,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, 
květiny atd.), tiskoviny 4 tis. Kč, léky a zdravotnický materiál 1 tis. Kč;  

- drobný dlouhodobý majetek 42 tis. Kč (vysavač, kancelářské židle, mobily, pouzdro, 
zástěny – část ceny, která není hrazena z dotace na volby, řezačka, konvice, zásobník 
na vodu); 

- voda a stočné 25,4 tis. Kč, teplo 58,8 tis. Kč, plyn 2,2 tis. Kč a el. Energie 86,5 tis. Kč; 
- nájemné 103,1 tis. Kč, služby telekomunikací 62,6 tis. Kč; 
- poštovné 102 tis. Kč, tisk složenek TKO 30,7 tis. Kč;  
- bankovní poplatky 17,2 tis. Kč (z toho za platby kartou 1 tis. Kč); 
- školení a vzdělávání 110,7 tis. Kč, účastnické poplatky za konference 2,4 tis. Kč, 

odborná literatura a předplatné 33 tis. Kč; 
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 226,7 tis. Kč, ostatní služby 152,9 tis. Kč 

(např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, poplatek za 
zveřejnění ve věstníku VZ, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím, 
odborný dohled k veř. zakázkám atd.); 

- cestovné 31,5 tis. Kč, PHM 18,8 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč, opravy a údržba 
9,2 tis. Kč. 

Pohoštění činilo 51,1 tis. Kč, tj. 73 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly 
vynaloženy v částce 88,1 tis. Kč, což představuje 55,1 % rozpočtované částky. Jednalo se např. 
o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty
a také o úpravu programu pokladna pod hranici technického zhodnocení ve výši 23,1 tis. Kč 
v souvislosti se zavedením možnosti placení kartou. Byl proveden přesun a částečná likvidace 
rozbitých stánků celkem za 89 tis. Kč, tj. 98,9 % rozpočtované částky. 
Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 
162,5 tis. Kč, tj. 85,5 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 84 tis. Kč, tj. 93,3 % 
rozpočtované částky. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena 
v částce 10,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly zaplaceny drobné dárkové 
předměty za 96,5 tis. Kč, tj. 96,6 % rozpočtované částky. Na volby do Evropského parlamentu 
bylo vynaloženo 525,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.  

Kapitola 15 – životní prostředí  

Celkem činily výdaje v této kapitole 12 932,3 tis. Kč, což je 77,3 % rozpočtované částky. V péči 
o zeleň bylo vynaloženo 5 913,9 tis. Kč, tj. 78,7 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč
za 1 155,8 tis. Kč, o ostatní údržbu zeleně celkem za 3 538,8 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy 
zeleně, výsadba, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, zálivku atd.), úklid psích exkrementů 
v částce 274,3 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 944,9 tis. Kč (revize a opravy 
hřišť, materiál). Z této položky byly také dle nové metodiky MmP pro sledování majetku 
uhrazeny např. lavičky za 36,1 tis. Kč, sušáky za 92,2 tis. Kč, koš na psí exkrementy za 2,3 tis. 
Kč, houpačka za 12,1 tis. Kč, mobilní dřevěné oplocení za 37,1 tis. Kč, odpadkový koš za 2,2 
tis. Kč. 
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Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 616,3 tis. Kč, výsyp 
odpadkových košů činil 749,8 tis. Kč a výdaje za separační dvůr 4,2 tis. Kč. Celkem výdaje za 
odpady dosáhly 1 376,9 tis. Kč, tj. 78,7 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici 
ve výši 334,6 tis. Kč činí 83,6 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a 
příspěvek na provoz stanice. Byly uhrazeny stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem 
v částce 871,9 tis. Kč. Z položky investice byla zaplacena kontejnerová stání celkem za 449,6 
tis. Kč a trampolína za 284,9 tis. Kč. 
Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 179,6 tis. Kč, což je 96,8 % 
z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 942,1 tis. Kč pokryto obdrženou dotací 
z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 731,8 tis. Kč, tj. 95,5 % 
z rozpočtované částky, z toho 319,8 tis. Kč je hrazeno dotací z úřadu práce. Z položky provoz 
SDÚ byla zakoupena sekačka za 23 tis. Kč, byl pořízen materiál za 105,2 tis. Kč, PHM za 62,7 
tis. Kč, byla zaplacena oprava techniky za 105,9 tis. Kč a ostatní služby za 7,9 tis. Kč atd. 
Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 308 tis. Kč, tj. 90,6 % rozpočtu.  Z položky SDÚ – 
DHM byl pořízen osobní automobil v hodnotě 348,9 tis. Kč tj. 99,7 % rozpočtu. 

Kapitola 27 – doprava 

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 12 106 tis. Kč, tj. 51 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy 
a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 
4 512,5 tis. Kč, což je 76,5 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy po zimě za 
3 075,4 tis. Kč, opravu plochy na Zborovském náměstí za 98,7 tis. Kč, opravu zámkové dlažby 
u ZŠ J. Ressla za 168,7 tis. Kč a další opravy a údržba komunikací na území městského obvodu. 
Z položky rekonstrukce, investice – PD bylo vynaloženo celkem 582,4 tis. Kč, tj. 29,1 % 
rozpočtované částky (byla uhrazena projektová dokumentace k vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 
2116-2118 a čp. 2119-2121 za 159,7 tis. Kč, ke komunikaci ul. Do Zahrádek Pardubice za 199,7 
tis. Kč, ke komunikaci a chodníku ul. Na Záboří za 146,4 tis. Kč a k vnitrobloku ul. Devotyho 
2447-2448, 2443-2446 za 76,5 tis. Kč). Na položce byly rovněž prostředky rezervované pro 
zadanou a zatím nedokončenou projektovou dokumentaci, které byly převedeny do r. 2020. 
Za stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice, 1. a 2. etapa, bylo vydáno 2 400,5 
tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky. Na stavební úpravy vnitrobloku Lexova, Jiránkova, A. 
Krause bylo vynaloženo 4 589,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Akce ve vnitrobloku 
kpt. Nálepky – A. Krause – Sokolovská – Lexova se přesouvá do dalšího roku, protože si na 
její realizaci městský obvod postupně shromažďuje prostředky. Za provoz osvětlení kaple 
v Dražkovicích bylo vydáno 12,8 tis. Kč, tj. 64,1 % rozpočtované částky. Hrazena byla oprava 
osvětlení a elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplaceno 
7,9 tis. Kč, tj. 15,8 % rozpočtované částky. 

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura 

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 049,2 tis. Kč, což je 96 % rozpočtované částky.  
Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 229,9 tis. Kč na položky určené pro výplatu 
jednotlivých dotací. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do 
kapitoly 33 převedeno celkem 120 tis. Kč. Všechny schválené dotace již byly vyplaceny. 
Přehled schválených i vyplacených dotací z rezerv je uveden na str. 22-23. Na životní jubilea 
občanů - dárky věcné a peněžní bylo vydáno 173,2 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtu, pořizovalo se 
hromadně větší množství knih a balíčky. Z položky drobné akce pro občany uhradily akce 
Čarodějnice, soutěž O starostův koláč a Vánoce se starostou celkem v částce 30,8 tis. Kč, tj. 
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61,6 % rozpočtované částky. Za páteční koncerty bylo vyplaceno 47,1 tis. Kč, tj. 78,6 % 
rozpočtované částky. 

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO 
Pardubice V vydáno 448,2 tis. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu. Z toho připadlo: 

- na Dětský karneval 29,9 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky, 
- na Masopust 51,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky, 
- na Zelený čtvrtek 9,4 tis. Kč, tj. 99,8 % plánované částky, 
- na počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,  
- na Slavnost MO Pardubice V 204,5 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky, 
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 38,8 tis. Kč tj. 100 % plánované částky, 
- na Rozsvěcení vánočního stromečku 39,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky, 
- na Vánoční punč 44,9 tis. Kč, tj. 96,7 % plánované částky. 

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky společenské akce MO je 
uveden v tabulce na str. 26.  

Kapitola 34 – kultura 

Z kapitoly bylo vyčerpáno 103,1 tis. Kč, tj. 77,6 % rozpočtovaných prostředků na provoz 
knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 44,8 tis. Kč, drobný dlouhodobý 
hmotný majetek (regály a větrák) za 23,4 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, el. energie za 13,4 tis. Kč, 
voda 3,4 tis. Kč, telefonní poplatky 6 tis. Kč atd.  

Rezervy 

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období plně vyčerpána po schválení 
RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 
120 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, 
ze kterých již byly vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Rezerva rozpočtu činila 5 188,1 tis. Kč, 
rezerva na krizová opatření činila 200 tis. Kč (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 22-25).  

Sociální fond 

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly, tj. celkem 385 tis. Kč, 
a úroky 0,1 tis. Kč, celkem 385,1 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu. Ve financování výdajů se zobrazuje 
doplatek přídělu za r. 2018 dle směrnice ve výši 137,2 tis. Kč a dále změna stavu běžného účtu 
sociálního fondu (zvýšení ve výši 25,2 tis. Kč). 
Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 497,2 tis. Kč, tj. 62,8 % rozpočtu. 
Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné 
starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na 
pojištění, ozdravný program, vstupenky na filharmonii a do divadla a bankovní poplatky za 
vedení účtu sociálního fondu.  
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Komentář k návrhu finančního vypořádání MO Pardubice V 
za r. 2019 a rozpočtová opatření v rámci finančního vypořádání 

Návrh finančního vypořádání za r. 2019 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek 
na základním běžném účtu k 31. 12. 2019 ve výši 25 257 019,59 Kč, což jsou přebytky příjmů 
z r. 2019 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2019, které se snižují o cizí peníze ve 
výši 2,4 tis. Kč (zadržené srážky z mezd a jejich převody), jednak prostředky z finančního 
vypořádání s městem za r. 2019 ve výši 172 096,03 Kč, které budou převedeny z města do 
rozpočtu městského obvodu (viz tabulka č. 7 na str. 33). Celkem tedy činí zdroje 25 426 708,62 
Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2020 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek 
na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 25 426,7 tis. Kč).  
Tyto zdroje z r. 2019 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2020 ještě před 
finančním vypořádáním za r. 2019, a to celkem ve výši 15 558 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 
33). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2020 zapojeno 13 122 tis. Kč a další 
prostředky z r. 2019 ve výši 2 436 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2020 v rámci 
1. změny rozpočtu na r. 2020.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2019 tedy zbývá 9 868 708,62 Kč 
(v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 9 868,7 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši 
navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2020 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 7 na str. 
33). 

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2019 
představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2019, který činil 294 790,28 Kč, 
a doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2019 ve výši 166 486,00 Kč dle směrnice pro 
hospodaření s fondem, tj. celkem 461 276,28 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhleno na celé 
stokoruny a celková částka pak vychází 461,3 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 241,9 tis. 
Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 před finančním vypořádáním 
(viz tabulka č. 11 na str. 35).  

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2019 tedy zbývá 
219 376,28 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 219,4 tis. Kč). Tyto prostředky jsou 
v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r 2019 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 
11 na str. 35).  

V rámci finančního vypořádání za r. 2019 jsou navržena následující rozpočtová opatření, 
kterými se zbývající prostředky z r. 2019 zapojují do rozpočtu na r. 2020 a do rozpočtu 
sociálního fondu na r. 2020: 

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 400 tis.
Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 
15 – životní prostředí o tutéž částku  

Tyto prostředky budou použity na položce určené pro péči o zeleň (výsadby, pletí, opravy hřišť 
a hracích prvků, pořizování drobných prvků, košů atd.). 

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 1 000 tis.
Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská – Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava o tutéž částku  
Na plánovanou akci se z finančního vypořádání za r. 2019 přidávají další prostředky. 
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3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 166,5 tis.
Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přídělu 
do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice v záporné částce, tj. ve výši – 166,5 tis. Kč  
Uvedené prostředky (přesně částka 166 486,00 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
v rozpočtu uvedena jako 166,5 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek 
základního přídělu za r. 2019 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.  

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 8 130,1
tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku 

5. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2019 ve výši
172,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku 
O uvedené prostředky (přesně o částku 8 302 222,62 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování 
v rozpočtu uvedena jako 8 302,2 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto 
prostředků jsou nevyčerpané prostředky městského obvodu z r. 2019 ve výši 8 130 126,59 Kč 
(z důvodu zaokrouhlení je uvedeno jako 8 130,1 tis. Kč), část je finanční vypořádání s městem 
za r. 2019 ve výši 172 096,03 Kč (z důvodu shodného zaokrouhlení s městem je v rozpočtu 
uvedeno jako 172,1 tis. Kč). 

6. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek
přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 166,5 tis. Kč 
a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku  

7. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2019 v rámci sociálního fondu
o 52,9 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž
částku 

Doplatek přídělu za r. 2019 ve výši 166,5 tis. Kč (přesně částka 166 486,-- Kč, která je 
v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2019 ve 
výši 52,9 tis. Kč (přesně částka 52 890,28 Kč která je v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny), 
tj. celkem 219,4 tis. Kč (přesně částka 219 376,28 Kč), se převádějí v plné výši do rezervy 
sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená 
zastupitelstvem městského obvodu. 

Údaje o upraveném rozpočtu na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tabulce č. 14 
a č. 15 (str. 37-47) vycházejí ze stavu upraveného rozpočtu před zveřejněním této zprávy. 
Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 zůstávají 
ve výši 47 583,3 tis. Kč, financování celkem dosahuje částky 24 875,2 tis. Kč a výdaje 
odpovídají celkovým zdrojům ve výši 72 458,5 tis. Kč (viz tabulka č. 14). Příjmy rozpočtu 
sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 zůstávají v částce 385 
tis. Kč, zdroje a výdaje činí 846,3 tis. Kč (viz tab. č. 15).  

Hospodářský výsledek za r. 2019 činil 12 874 673,00 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, 
který je součástí účetní závěrky.  
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Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2019 

Příjmy 
  Schválený  

rozpočet             
na r. 2019   

v tis. Kč 

Upravený 

rozpočet             
na r. 2019 po 4. 

změně rozpočtu               
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu               
v období   leden-prosinec 

v  Kč v % 

příjmy daňové - třída 1 40 011,2 40 990,8 43 870 883,54 107,0% 

DPH - podíl na sdílených daních 31 998,6 32 102,2 34 769 464,00 108,3% 

DPH - podíl na daních 15 638,6 15 638,6 16 732 161,00 107,0% 

DPH - transfer na živ. prostředí 14 718,3 14 718,3 15 747 528,00 107,0% 

DPH - transfer na dopravu 7 785,6 7 785,6 8 330 067,00 107,0% 
DPH - transfer z rozpočtu města - převod 
pojistného plnění 0,0 103,6 103 619,00 100,0% 
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. 
města(odvod TKO) -6 143,9 -6 143,9 -6 143 911,00 100,0% 

správní poplatky 291,0 267,0 290 733,00 108,9% 

SP za povolení k umístění herního prostoru 30,0 12,5 12 500,00 100,0% 

SP správní poplatky doprava 45,0 59,0 64 800,00 109,8% 

SP tombola 0,0 0,0 0,00 x 

SP ověření podpisu 180,0 142,0 146 013,00 102,8% 

SP ostatní 36,0 53,5 67 420,00 126,0% 
poplatky a odvody v oblasti životního 
prostředí 0,0 0,0 0,00 x 

místní poplatky 7 721,6 8 621,6 8 810 686,54 102,2% 

MP ze psů 420,0 420,0 436 323,16 103,9% 

MP za užívání veřejného prostranství 550,0 950,0 1 023 448,00 107,7% 

MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 6 751,6 7 251,6 7 350 915,38 101,4% 

příjmy nedaňové - třída 2 2 306,0 400,5 462 509,82 115,5% 

příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,00 x 

příjmy z činnosti knihovny 14,0 14,0 15 170,00 108,4% 

přijaté sankční platby, pokuty 80,0 120,0 175 435,00 146,2% 

příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 7,0 7,0 7 260,55 103,7% 

dar na péči o veřejnou zeleň 0,0 15,0 15 000,00 100,0% 
dar na společenskou akci Masopust - lidová 
veselice 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 
dar na péči o veřejnou zeleň na území MO 
Pardubice V 0,0 1,5 1 500,00 100,0% 

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 38,0 48 600,10 127,9% 
ostatní nedaňové spříjmy, neidentifikované 
příjmy a mylné platby 0,0 0,0 0,00 x 
příjmy za využívání a zneškodňování 
odpadů (bioodpad) - převádí se na město 0,0 0,0 0,00 x 
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Příjmy 
  Schválený  

rozpočet             
na r. 2019   

v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet             

na r. 2019 po 4. 

změně rozpočtu               
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu               
v období   leden-prosinec 

v  Kč v % 

předpokládaná dotace na volby do 
Evropského parlamentu 560,0 0,0 0,00 x 

přepokládaná dotace na komunální volby 0,0 0,0 0,00 x 

předpokládaná dotace od  ÚP na VPP 1 450,00 0,00 0,00 x 
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou 
službu 20,0 20,0 0,00 0,0% 
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji 
MO 25,0 25,0 37 752,00 151,0% 
příjmy za reklamní zařízení převedené z 
města 150,0 150,0 151 792,17 101,2% 

kapitálové příjmy - třída 3 0,0 0,0 0,00 x 

příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,00 x 

přijaté dotace - třída 4 302,00 1 838,31 1 837 744,39 100,0% 
dotace  na monitorovací stanici (Pardubický 
kraj) 0,0 50,0 50 000,00 100,0% 

dotace na volby do Evropského parlamentu 0,0 525,9 525 920,39 100,0% 

 dotace z ÚP 302,00 1 262,41 1 261 824,00 100,0% 

PŘÍJMY CELKEM 42 619,20 43 229,61 46 171 137,75 106,8% 

Financování 
  Schválený  

rozpočet             
na r. 2019   

v tis. Kč 

Upravený 

rozpočet             
na r. 2019 po 4. 

změně rozpočtu               
v tis. Kč  

Čerpání rozpočtu               
v období   leden-prosinec 

v  Kč v % 

financování celkem 9 755,0 21 274,8 -3 977 791,60 x 

financování - příděl do sociálního fondu -385,0 -385,0 -385 000,00 100,0% 
financování - doplnění záloh. přídělu do 
sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice 0,0 -137,2 -137 219,49 100,0% 
financování - změna stavu bankovních účtů 
(zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 -3 717 226,37 x 
cizí peníze (na bankovních účtech 
podléhajících RS, DPH RCH před odvodem 
na FÚ) 0,0 0,0 2 407,00 x 
financování - zapojení nevyčerpaných 
prostředků z  r. 2018 10 140,0 21 537,8 0,00 0,0% 
financování - finanční vypořádání s městem       
za r. 2018 0,0 259,2 259 247,26 100,0% 

ZDROJE CELKEM 52 374,20 64 504,41 42 193 346,15 65,4% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2019   

v tis. Kč     
CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období    
leden - prosinec        

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období    
leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu        
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

dotace a dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

14 vnitřní správa 17 133,0 375,0 17 508,0 16 679,1 755,0 17 434,10 16 002 595,13 95,9% 0,0 0,0% 16 002 595,13 91,8% 
platy zaměstnanců a náhrady 
mezd v době nemoci 7 929,0 0,0 7 929,0 8 079,0 0,0 8 079,0 8 079 000,00 100,0% 0,00 x 8 079 000,00 100,0% 
odměny členové zastupitelstva 
a náhrady v době nemoci 2 543,0 0,0 2 543,0 2 143,0 0,0 2 143,0 2 125 079,00 99,2% 0,00 x 2 125 079,00 99,2% 
odměny a dary za práci v 
komisích a výborech 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0 100,0 87 300,00 87,3% 0,00 x 87 300,00 87,3% 

dohody 220,0 0,0 220,0 90,0 0,0 90,0 86 264,74 95,8% 0,00 x 86 264,74 95,8% 
sociální a zdravotní  pojištění, 
ostatní pojištění zaměstnanců 
a zastupitelů (vč.dohod a 
komisí) 3 436,0 0,0 3 436,0 3 256,0 0,0 3 256,0 3 230 647,59 99,2% 0,00 x 3 230 647,59 99,2% 

provoz ÚMO V 1 590,0 0,0 1 590,0 1 590,0 0,0 1 590,0 1 286 326,40 80,9% 0,00 x 1 286 326,40 80,9% 

dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM    
(nad 40 tis. Kč) 0,0 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

pohoštění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 51 133,00 73,0% 0,00 x 51 133,00 73,0% 

výpočetní technika (provoz) 110,0 0,0 110,0 160,0 0,0 160,0 88 148,70 55,1% 0,00 x 88 148,70 55,1% 

zpravodaj MO 230,0 0,0 230,0 190,0 0,0 190,0 162 536,00 85,5% 0,00 x 162 536,00 85,5% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet 
na r. 2019   
v tis. Kč     

CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období    
leden - prosinec        

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období    
leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu        
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tržnice  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
provozní výdaje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tržnice 10,0 0,0 10,0 140,0 0,0 140,0 88 972,00 63,6% 0,00 x 88 972,00 63,6% 
úpravy a moduly k 
programům  20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

bezpečnostní kamery 0,0 300,0 300,0 0,0 700,0 700,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

informační tabule 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

pověřenec GDPR 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 84 000,00 93,3% 0,00 x 84 000,00 93,3% 
výdaje na volby do 
Evropského parlamentu 560,0 0,0 560,0 526,1 0,0 526,1 525 920,39 100,0% 0,00 x 525 920,39 100,0% 

platby daní (DPH) 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 10 692,81 42,8% 0,00 x 10 692,81 42,8% 
vrácení příjmů z předchozích 
let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
propagační předměty a 
aktivity 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 96 574,50 96,6% 0,00 x 96 574,50 96,6% 

dary 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

15 životní prostředí 12 905,2 2 880,0 15 785,2 13 201,2 3 530,0 16 731,2 10 976 974,28 83,2% 1 955 361,6 55,4% 12 932 335,91 77,3% 

péče o zeleň 6 000,0 0,0 6 000,0 7 516,5 0,0 7 516,5 5 913 876,40 78,7% 0,00 x 5 913 876,40 78,7% 

monitorovací stanice 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 334 570,33 83,6% 0,00 x 334 570,33 83,6% 

odpady 2 000,0 0,0 2 000,0 1 750,0 0,0 1 750,0 1 376 902,54 78,7% 0,00 x 1 376 902,54 78,7% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet 
na r. 2019   
v tis. Kč     

CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období    
leden - prosinec        

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období    
leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu    
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

investice 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,00 x 734 504,83 66,8% 734 504,83 66,8% 
údržba mobiliáře v Lesoparku 
Dukla  57,2 0,0 57,2 57,2 0,0 57,2 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
stavební úpravy dětského hřiště 
Pod Košem 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 900,0 900,0 0,00 x 871 901,80 96,9% 871 901,80 96,9% 

veřejná griloviště 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

osvětlení a výzdoba 200,0 80,0 280,0 200,0 80,0 280,0 132 239,31 66,1% 0,00 0,0% 132 239,31 47,2% 

veřejná služba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 
SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době nemoci 2 870,0 0,0 2 870,0 2 251,4 0,0 2 251,4 2 179 562,00 96,8% 0,00 x 2 179 562,00 96,8% 
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, 
ostatní povinné pojistné 988,0 0,0 988,0 766,1 0,0 766,1 731 780,66 95,5% 0,00 x 731 780,66 95,5% 

SDÚ – provoz 370,0 0,0 370,0 340,0 0,0 340,0 308 043,04 90,6% 0,00 x 308 043,04 90,6% 
SDÚ - dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,00 x 348 955,00 99,7% 348 955,00 x 

27 doprava 5 285,0 11 700,0 16 985,0 6 183,0 17 542,0 23 725,0 4 533 270,27 73,3% 7 572 760,41 43,2% 12 106 030,68 51,0% 
opravy a údržba komunikací 
(vč. dopr. značení a kanalizace) 5 000,0 0,0 5 000,0 5 898,0 0,0 5 898,0 4 512 527,27 76,5% 0,00 x 4 512 527,27 76,5% 

opravy - PD 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

rekonstrukce, investice - PD 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,00 x 582 373,00 29,1% 582 373,00 29,1% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019   
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2019   
v tis. Kč     

CELKEM   

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období    
leden - prosinec        

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období    
leden -prosinec         
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu    
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

PD Dražkovice - sever 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
provoz osvětlení kaple 
Dražkovice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 12 823,00 64,1% 0,00 x 12 823,00 64,1% 
provoz přípojky náměstí 
Dukelských hrdinů 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 7 920,00 15,8% 0,00 x 7 920,00 15,8% 
stavební úpravy chodníků v ul. 
Mikulovická, Pardubice - 1. a 
2. etapa 0,0 3 600,0 3 600,0 0,0 2 402,0 2 402,0 0,00 x 2 400 524,82 99,9% 2 400 524,82 99,9% 
stavební úpravy vnitrobloku 
Lexova-Jiránkova-A. Krause, 
Pardubice 0,0 5 850,0 5 850,0 0,0 4 590,0 4 590,0 0,00 x 4 589 862,59 100,0% 4 589 862,59 100,0% 
chodník ul. Holcova v úseku 
Chrudimská - Ke Krematoriu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy chodníků ul. 
Mikulovická, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
oprava parkovacích ploch ul. 
Jiránkova, u BD 2206 – 2208  
a 2246 – 2248, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy komunikace 
Dražkovice sever 2. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 0,0 0,0 0,0 8 300,0 8 300,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

odtah vraků 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

investice 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 250,0 0,00 x 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

33 školství, mládež, 
tělovýchova a kultura 963,0 0,0 963,0 1 093,0 0,0 1 093,0 1 049 237,0 96,0% 0,0 x 1 049 237,00 96,0% 

příspěvky  a dary 233,0 0,0 233,0 3,064 0,0 3,064 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

páteční koncerty 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 47 135,00 78,6% 0,00 x 47 135,00 78,6% 

drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 30 806,00 61,6% 0,00 x 30 806,00 61,6% 

společenské akce MO 440,0 0,0 440,0 450,0 0,0 450,0 448 171,00 99,6% 0,00 x 448 171,00 99,6% 
životní jubilea občanů - dárky 
věcné a peněžní 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 173 241,00 96,2% 0,00 x 173 241,00 96,2% 
dotace TJ Tesla na na turnaj 
seniorů 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 x 6 000,00 100,0% 
dotace Anglické gymnázium - 
AGYSLINGUA“ 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Maminka má svátek  0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 5 800,00 100,0% 0,00 x 5 800,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Týden se Sluníčkem 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 x 6 000,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – Děti 
slaví svátek 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 6 700,00 100,0% 0,00 x 6 700,00 100,0% 
dotace Hvězda Pardubice na 
Desítku, Lidový běh, Běh pro 
rodiče s dětmi a Dětský den  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Miroslav Kubálek – 
Dětské čarodějnice 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč          

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace DDM ALFA – 
Sportovní hry 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 x 4 500,00 100,0% 
dotace DDM ALFA – 
Přírodovědná soutěž 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 x 4 500,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Parapohár 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
Pohár vozíčkářů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace Kin-ball – Pohár 
starosty 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace ŠUMÁK – Víkendové 
akce 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Waldorfská – 
Starořecká olympiáda 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20 000,00 100,0% 0,00 x 20 000,00 100,0% 
MŠ Motýlek – Společné 
přemýšlení 0,0 0,0 0,0 7,671 0,0 7,671 7 671,00 100,0% 0,00 x 7 671,00 100,0% 
dotace SKP Centrum – Duben 
– měsíc Země 0,0 0,0 0,0 3,835 0,0 3,835 3 783,00 98,6% 0,00 x 3 783,00 98,6% 
dotace Atletika Bez Bariér – 
podpora handicapovaných dětí 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace BK Pardubice – 
mezinárodní turnaj 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 x 10 000,00 100,0% 
dotace MŠ Kamarád na 
Keramickou dílnu, vystoupení 
dětí 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 7 000,00 100,0% 0,00 0,0% 7 000,00 100,0% 
dotace MŠ Kamarád na 
Seznamování nových dětí 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 0,0% 6 000,00 100,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace GameCon – Festival 
nepočítačových her 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20 000,00 100,0% 0,00 0,0% 20 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Otevření hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Zážitkový pobyt 0,0 0,0 0,0 7,25 0,0 7,3 7 250,00 100,0% 0,00 0,0% 7 250,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Princeznička na bále 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 3 700,00 100,0% 0,00 0,0% 3 700,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Pardubice – naše rodné město 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 4 300,00 100,0% 0,00 0,0% 4 300,00 100,0% 
dotace MŠ Jesničánky – 
Veselé dýňování 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6 000,00 100,0% 0,00 0,0% 6 000,00 100,0% 
dotace MŠ Motýlek – Jen si 
vzpomeňme na hravé časy 0,0 0,0 0,0 3,08 0,0 3,1 3 080,00 100,0% 0,00 0,0% 3 080,00 100,0% 
dotace BK Pardubice  –  
Erasmus + sport 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 
dotace BK Pardubice – 
Soustředění mládežnických 
týmů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 
dotace SK Dražkovice – 
Posvícení 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešovo- Vánoční 
sportovní den pro 2.stupeň 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešovo- Vánoční 
sportovní den pro 1.stupeň 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 
dotace ZŠ Benešova - 
Čertovská diskotéka 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019       

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace MŠ Jesničánky - 
Masopust 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 

dotace MŠ Jesničánky- 
Muzicirování 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 

dotace MŠ Jesničánky - tradice 
v advent. 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 

dotace DDM Alfa - Strašidelná 
noc 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2 500,00 100,0% 0,00 0,0% 2 500,00 100,0% 

dotace NOE - Cyklus besed 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 4 100,00 100,0% 0,00 0,0% 4 100,00 100,0% 

dotace Hvězd Pardubice - 
Mikulášský běh 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Adventní setkání 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 
dotace Šumák – Víkendové 
akce 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 

dotace SDH Dražkovice 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

dotace MŠ Motýlek -Rozvičky 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 7 000,00 100,0% 0,00 0,0% 7 000,00 100,0% 

dotace Chaloupka - 
Svatomartinské slavnosti 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4 500,00 100,0% 0,00 0,0% 4 500,00 100,0% 

dotace Spolek walsdorf. - 
Adventní jarmak 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

dotace MŠ Kamarád -Vánoční 
zpívání 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5 000,00 100,0% 0,00 0,0% 5 000,00 100,0% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5       

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

dotace MŠ Kamarád - Dýňový 
svět 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4 000,00 100,0% 0,00 0,0% 4 000,00 100,0% 

dotace SKP Centrum – na 
Vánoce v azylovém domě 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10 000,00 100,0% 0,00 0,0% 10 000,00 100,0% 
dotace Basketbalový klub - 
Central European Yocth 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8 000,00 100,0% 0,00 0,0% 8 000,00 100,0% 

             

34 knihovna 113,00 0,00 113,00 133,00 0,00 133,00 103 147,43 77,6% 0,00 x 103 147,43 77,6% 

knihovna 113,0 0,0 113,0 133,0 0,0 133,0 103 147,43 77,6% 0,00 x 103 147,43 77,6% 

             

98 rezervy 1 020,00 0,00 1 020,00 5 388,1 0,00 5 388,1 x x 0,00 x x x 

rezerva rady MO 60 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 x x x 

rezerva starosty 40 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 x x x 

rezerva místostarosty 20 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 x x 0,00 x x x 

rezerva rozpočtu 700 0,0 700,0 5 188,1 0,0 5 188,1 x x 0,00 x x x 

rezerva na krizová opatření 200 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 x x 0,00 x x x 

VÝDAJE CELKEM 37 419,2 14 955,0 52 374,2 42 777,4 21 727,0 64 504,41 32 665 224,11 76,4% 9 528 122,04 43,9% 42 193 346,15 65,4% 
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Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2019 

Příjmy 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385 000,00 100,0% 0,00 x 385 000,00 100,0% 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,99 x 0,00 x 104,99 x 

PŘÍJMY CELKEM 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385 104,99 100,0% 0,00 x 385 104,99 100,0% 

 
            

Financování 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - prosinec 

CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

financování celkem 206,9 0,0 206,9 406,8 0,0 406,8 112 049,01 x 0,00 x 112 049,01 x 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 170,48 x 0,00 x -25 170,48 x 
financování - doplatek přídělu 
za r. 2018 do SF  dle směrnice 
pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 137,2 0,0 137,2 137 219,49 100,0% 0,00 x 137 219,49 x 
financování - zapojení zůstatku    
z r. 2018 206,9 0,0 206,9 269,6 0,0 269,6 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

ZDROJE CELKEM 591,9 0,0 591,9 791,8 0,0 791,8 497 154,00 62,8% 0,00 x 497 154,00 62,8% 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019      
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2019     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet  
na r. 2019       
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu   
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 
změně 

rozpočtu         
v tis. Kč      

KAPITÁL.   
- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2019 

po 4. 

změně 
rozpočtu        
v tis. Kč               

CELKEM          

Čerpání rozpočtu v období                                              
leden - prosinec                

BĚŽNÉ 

Čerpání rozpočtu v období                                    
leden -prosinec              
KAPITÁLOVÉ 

Čerpání rozpočtu                           
v období   leden - 

prosinec  
CELKEM 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

příspěvek na stravné 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 240,0 195 896,00 81,6% 0,00 x 195 896,00 81,6% 

příspěvek na reprezentaci 116,0 0,0 116,0 118,8 0,0 118,8 113 250,00 95,3% 0,00 x 113 250,00 95,3% 

kulturní, společenské a sport. 
aktivity                                             12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 7 604,00 63,4% 0,00 x 7 604,00 63,4% 

ozdravný program                            17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 15 000,00 88,2% 0,00 x 15 000,00 88,2% 

stabilizační program 204,0 0,0 204,0 204,0 0,0 204,0 164 000,00 80,4% 0,00 x 164 000,00 80,4% 

bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 1 404,00 73,9% 0,00 x 1 404,00 73,9% 

rezerva                                              1,0 0,0 1,0 198,1 0,0 198,1 0,00 0,0% 0,00 x 0,00 0,0% 

VÝDAJE CELKEM 591,9 0,0 591,9 791,8 0,0 791,8 497 154,00 62,8% 0,00 x 497 154,00 62,8% 
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Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2019 

 

 

 
 

Částka Kč
Schválený rozpočet 60 000,00

Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem -60 000,00

RMO 
4.4.2019  Atletika Bez Bariér

dotace na  podporu handicapovaných dětí 
(vyplaceno ve 4/2019) 10 000,00

RMO 
4.4.2019 BK Pardubice

dotace na mezinárodní turnaj (vyplaceno ve 
4/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

GameCon z. s.,  
Praha

dotace na akci „Festival nepočítačových 
her“(vyplaceno v 7/2019) 10 000,00

RMO 
17.10.2019 ZŠ Benešovo nám.

dotace na Vánoční sportovní den pro 2. 
stupeň 4 500,00

RMO 
17.10.2019 ZŠ Benešovo nám.

dotace na Vánoční sportovní den pro 1. 
stupeň 4 000,00

RMO 
17.10.2019 Hvězda Pardubice

 dotace na Mikulášský běh (vyplaceno v 
10/2019) 3 000,00

RMO 
17.10.2019 Šumák

dotace na Víkendové akce pro děti (vyplaceno 
v 10/2019) 10 000,00

RMO 
17.10.2019 Spolek waldorf.

dotace na Adventní jarmark (vyplaceno v 
10/2019) 8 000,00

RMO 
17.10.2019 MŠ Kamarád

dotace na Vánoční zpívaní (vyplaceno v  
10/2019) 2 500,00

RMO 
17.10.2019 BK Pardubice dotace na turnaj CEY (vyplaceno v 10/2019) 3 000,00

0,00

Konečný zůstatek rezervy rady 0,00

Rezerva rady

     Z toho:

Posílení rezervy rady během roku
     Z toho:

Částka Kč
Schválený rozpočet 40 000,00

Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem -40 000,00

RMO 
4.4.2019 Kin-ball Pardubice

dotace na Pohár starosty (vyplaceno ve 
4/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

Basketbalový klub 
Pardubice

dotace BK Pardubice  na soustředění 
mládežnických týmů (vyplaceno v 7/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

Sportovní klub 
Dražkovice dotace na posvícení (vyplaceno v 7/2019) 10 000,00

RMO 
17.10.2019 SDH Dražkovice Mikulášská besídka (vyplaceno v 10/2019) 8 000,00
RMO 
17.10.2019 MŠ Kamarád Dýňový svět (vyplaceno v 10/2019) 2 000,00
RMO 
17.10.2019 SKP Centrum

Vánoce v azylovém domě (vyplaceno v 
10/2019) 10 000,00

Posílení rezervy starosty během roku 0,00

Konečný zůstatek rezervy starosty 0,00

Rezerva starosty

     Z toho:
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Částka Kč
Schválený rozpočet 20 000,00

Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem -20 000,00

RMO 
4.4.2019 BK Pardubice

dotace na mezinárodní turnaj (vyplaceno ve 
4/2019) 5 000,00

RMO 
26.6.2019

Basketbalový klub 
Pardubice

dotace BK Pardubice  na soustředění 
mládežnických týmů (vyplaceno v 7/2019) 5 000,00

RMO 
17.10.2019 Hvězda Pardubice Mikulášský běh (vyplaceno v 10/2019) 5 000,00
RMO 
17.10.2019 BK Pardubice CEY turnaj (vyplaceno v 10/2019) 5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku 0,00

Konečný zůstatek rezervy místostarosty 0,00

Rezerva místostarosty

     Z toho:

Částka Kč
Schválený rozpočet 700 000,00

Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem -664 795,00

ZMO               
13. 3. 2019 20 000,00
ZMO        
26. 6. 2019 100 000,00

ZMO        
26. 6. 2019 100 000,00
ZMO        
26. 6. 2019 20 000,00
ZMO      
25. 9. 2019 250 000,00
ZMO      
25. 9. 2019 200,00
ZMO       
18. 12. 2019 60 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 39 095,00
ZMO       
18. 12. 2019 38 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 17 500,00
ZMO       
18. 12. 2019 20 000,00

na vytvoření nové položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní 
správa v běžných výdajích

na snížení  položky SP ověření podpisu v daňových příjmech v rámci 
4. změny rozpočtu

na zvýšení položky SDÚ - provoz v kapitole 15 j- životní prostředí v 
běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

na snížení předpokládané dotace na volby do EP v nedaňových 
příjmech v rámci 3. změny rozpočtu
na snížení položky  předpokládaná dotace od  ÚP na VPP v 
nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu

na snížení  položky snížení SP k umístění herního prostoru v 
daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu

na pokrytí snížení položky předpokládaná dotace od  ÚP na VPP           
v nedanových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu

Rezerva rozpočtu

zvýšení položky výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v 
kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 1. změny rozpočtu

     Z toho:

na snížení položky  snížení položky  dotace od  ÚP na VPP v 
daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu

na zvýšení položky veřejná griloviště v kapitole 15 - životní prostředí 
v kapitálových výdajích v rámci 3. změny rozpočtu

na vytvoření nové položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní 
správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu
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5 152 900,00

ZMO        
26. 6. 2019 1 860 600,00
ZMO        
26. 6. 2019 259 200,00
ZMO        
26. 6. 2019 33 600,00
ZMO        
26. 6. 2019 120 000,00
ZMO      
25. 9. 2019 20 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 14 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 230 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 200 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 17 500,00
ZMO       
18. 12. 2019 20 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 38 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 40 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 400 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 80 000,00

ZMO       
18. 12. 2019 180 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 80 000,00

ZMO       
18. 12. 2019 300 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 150 000,00

ZMO       
18. 12. 2019 600 000,00
ZMO       
18. 12. 2019 510 000,00
ZMO       
18. 12. 2019

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 5 188 105,00

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky DPH - transfer z 
rozpočtu města - převod pojistného plnění v rámci 2. změny 
zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného 
prostranství v rámci 2. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu z položky financování - zapojení 
nevyčerpaných prostředků z  r. 2018 při finančním vypořádání za r. 
zvýšení rezervy rozpočtu z financování - finanční vypořádání s 
městem za r.2018 při finančním vypořádání s městem za r. 2018

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky snížení položky stavební 
úpravy vnitro.Lexova-Jiránkova-A.Krause v kapitole 27 - doprava v 

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, 
pokuty v rámci 3. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky MP za užívání 
veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky zpravodaj MO v kapitole 
14 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky přijaté sankční platby, 
pokuty v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP správní poplatky 
doprava v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky úpravy dětského hřiště 
Pod Košem v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích  
rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny členové 
zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa 
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny a dary za práci v 
komisích a výborech v kapitole 14 - v běžných výdajích v rámci 4. 
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky sociální a zdravotní 
pojištění , ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů ( vč. dohod a 
komisí) v kapitole 14 v běžných výdejích v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky dohody kapitole 14 v 
běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky SDÚ platy zaměstnanců 
a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15-ŽP  
v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. 
pojištění, ostatní povinné pojistné snížení, ostatní povinné pojistné 

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem
     Z toho:

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu v rámci 4. změny rozpočtu
zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky SP poplatky ostatní 
zvýšení konverze dokumentů  v rámci 4. změny rozpočtu

zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení  položky přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady v rámci 4. změny rozpočtu
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Částka Kč
Schválený rozpočet 1 000,00

Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem 0,00

197 100,00

ZMO        
26. 6. 2019 137 200,00
ZMO        
26. 6. 2019 59 900,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu 198 100,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu

     Z toho:
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem

zvýšení rezervy rozpočtu SF ze zvýšení nové položky financování - 
doplatek přídělu za r. 2018 do SF  dle směrnice pro hospodaření se 
zvýšení rezervy rozpočtu SF ze zvýšení položky financování - 
zapojení zůstatku z r. 2018   v rámci sociálního fondu

     Z toho:
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Tab. č. 4 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2019 

 

Akce Termín Popis 
Plán 2019            

v Kč 

Upravený plán         
po úpravě         
14. 2. 2019            

v Kč 

Upravený plán         
po úpravě         
23. 4. 2019            

v Kč 

Upravený plán 
po úpravě 
6.11.2019 

v Kč 

Skutečné 
čerpání 

k 31.12.2019         
v Kč 

Dětský karneval 1-3/2019 
Karneval pro veřejnost, DDM, DK 
Dukla 

30 000,00 30 000,00 29 100,00 29 100,00 29 009,00 

Masopust – lidová 
veselice 

2-3/2019 

Karnevalový průvod masek ve 
spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za 
doprovodu dechové hudby, ukončený 
koncertem, případně ochutnávkou 
v DK Dukla 

45 000,00 55 000,00 51 800,00 51 800,00 51 797,00 

Počítačový kurz 1-12/2019 
Podpora počítačové gramotnosti 
seniorů, ve spolupráci s 
příspěvkovými organizacemi města 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Zelený čtvrtek 3-4/2019 
Ochutnávka zeleného piva pro 
veřejnost 10 000,00 10 000,00 9 400,00 9 400,00 9 385,00 

Slavnost MO 
Pardubice V 

3-7/2019 
Hudební vystoupení, atrakce a soutěže 
pro děti 200 000,00 200 000,00 204 700,00 204 700,00 204 523,00 

Ochutnávka 
Svatomartinského 
vína 

11/2019 
DK Dukla – ochutnávka vína pro 
veřejnost 40 000,00 40 000,00 40 000,00 38 800,00 38 783,00 

Rozsvěcení 
vánočního 
stromečku 

11-12/2019 
První adventní neděle – akce pro 
veřejnost 40 000,00 40 000,00 40 000,00 39 770,00 39 761,00 

Vánoční punč 12/2019 

Vánoční koledy a ochutnávka punče 
na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a 
Dražkovicích za doprovodu koled 
skupiny Pernštejnka 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 46 430,00 44 913,00 

CELKEM     440 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 448 171,00 
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Tab. č. 5 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice 
V v období leden – prosinec 2019 

 

Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 
původně         

v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO          
13. 3. 2019 

Anglické 
gymnázium, 
SOŠ a VOŠ, s. 
r. o., Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na soutěž v anglickém jazyce 
pro žáky ZŠ 
AGYSLINGUA dne 19. 2. 
2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM ANGLICKÉ GYMNÁZIUM 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Atletika Bez 
Bariér, z. s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Školní atletický 
parapohár“ dne 6. 6. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Český pohár 
vozíčkářů“ dne 5. 5. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

rezerva rady 

na akci „Podpora sportovní 
přípravy handicapovaných 
dětí“ ve dnech 1. 1. – 31. 12. 
2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Basketbalový 
klub Pardubice 
z. s. 

rezerva rady na akci Mezinárodní turnaj 
pro kategorii kadetů ve 
Španělsku“ ve dnech 18. – 
21. 4. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 
místostarosty 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

RMO     
26. 6. 2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Erasmus + sport – 
Network for Basketball 
Clubs“ ve dnech 17. – 20. 8. 
2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 

starosty na akci „Soustředění 
mládežnických týmů“ ve 
dnech  18. – 30. 8. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 
místostarosty 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 
místostarosty Central European Yocth 

Basketball League 6.-
8.12.2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva rady 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 DDM ALFA 

Pardubice           

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Semifinále 
Sportovních her mateřských 
škol“  dne 14. 5. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Přírodovědná 
poznávací soutěž“  ve dnech 
4. – 6. 6. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 

komise 

Strašidelná noc“ dne 1. 11. 
2019 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

CELKEM DDM ALFA (PRO ODLOUČ. PRAC. DELTA) 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 
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Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 

původně         
v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO       
26. 6. 2019 

GameCon z. s., 
Tréglova 
794/4, Praha 

ORJ 33 - 

komise 
na akci „Festival 
nepočítačových her“ ve 
dnech 18. – 21. 7. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

rezerva rady 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM GAMECON 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Hvězda 
Pardubice z. s. 

ORJ 33 - 
komise 

„Desítka Hvězdy Pardubice, 
Lidový běh, Běh pro rodiče 
s dětmi a Dětský den s 
atletikou“ dne 8. 5. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 

místostarosty na akci „Mikulášský běh“ dne 
30. 11. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva rady 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 

CELKEM HVĚZDA PARDUBICE 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

Chaloupka z.s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Svatomartinské 
slavnosti“ (mimo nákupu 
várnic) dne 7. 11. 2019  

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

CELKEM CHALOUPKA PARDUBICE 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Kin-ball 
Pardubice z. s., 
Dražkovice 

ORJ 33 - 
komise na akci „Turnaj o pohár 

starosty v kin-ballu“ dne 25. 
6. 2019 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

rezerva 

starosty 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

CELKEM KIN-BALL PARDUBICE 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

Křesťanská ZŠ     
a MŠ Noe, 
Pardubice 

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Cyklus besed o 
výchově dětí“ v listopadu 
2019 – únoru 2020  

4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 

CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Miroslav 
Kubálek,  
Pardubice           

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Dětské 
čarodějnice“ dne 26. 4. 2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM M. KUBÁLEK 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
13. 3. 2019 

MŠ Jesničánky, 
Raisova               

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Maminka má 
svátek“ ve dnech 6. - 20. 5. 
2019 

5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Týden se 
Sluníčkem“ ve dnech 20. - 
31. 5. 2019 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Děti na celém světě 
slaví svátek“ ve dnech 30. 5 
- 7. 6. 2019 

6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 

RMO       
26. 6. 2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Princeznička na 
bále“ v říjnu 2019  3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Pardubice – naše 
rodné město“ v září 2019 – 
leden 2020  

4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Veselé dýňování“ 
v říjnu – listopadu 2019  6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 
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Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 

původně         
v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO         
17.10.2019 

MŠ Jesničánky, 
Raisova 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Masopust“ v lednu 
– únoru 2020  5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Muzicírování a 
cvrčkem a jeho 
housličkami“     v listopadu 
2019 – únoru 2020  

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Tradice v 
adventním čase“ v listopadu 
2019 – lednu 2020  

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

CELKEM MŠ JESNIČÁNKY, RAISOVA 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 

RMO      
26. 6. 2019 

Mateřská škola 
Kamarád 
Pardubice           

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Keramická dílna, 
vystoupení dětí“ dne 14. 10. 
2019 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Seznamování 
nových dětí a jejich rodičů s 
novým prostředím školy a 
ostatními dětmi“ dne 9. 9. 
2019 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva rady 
Vánoční zpívání 10.12.  

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 
starosty Dýňový svět - tvořivá dílna      

s rodiči 1.11.  

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 

CELKEM MŠ KAMARÁD 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

MŠ Motýlek 
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Společně budeme 
přemýšlet, učit se, smát se a 
hýbat se …“ ve dnech 15. 3. 
– 31. 5. 2019 

7 671,00 7 671,00 7 671,00 0,00 

RMO      
26. 6. 2019 

ORJ 33 - 

komise 

na akci „Jen si vzpomeňme 
na hravé časy“ ve dnech 1. 
9. – 30. 9. 2019 

3 080,00 3 080,00 3 080,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „S pusinkami, 
jazýčky, děláme si 
rozcvičky“ ve dnech 1. 11 – 
31. 12. 2019 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 

CELKEM MŠ MOTÝLEK 17 751,00 17 751,00 17 751,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

SDH 
Dražkovice 

rezerva 
starosty 

na akci „Mikulášská 
besídka“ dne 6. 12. 2019 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

CELKEM SDH DRAŽKOVICE 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 SKP – 

CENTRUM, 
o.p.s.,  
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Duben – měsíc 
Země“ ve dnech 1. – 30. 4. 
2019  

4 635,00 4 635,00 3 783,00 852,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva 

starosty 

na akci „Prosinec - Vánoce 
v azylovém domě“ v 
prosinci 2019  

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM SKP-CENTRUM PARDUBICE 14 635,00 14 635,00 13 783,00 852,00 
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Schvál. Subjekt Zdroj Účel 
Schváleno 

původně         
v Kč 

Vyplaceno       
v Kč 

Vyčerpáno 
příjemcem    

v Kč 

Vráceno   

příjemcem          
ve lhůtě                 

v Kč 

RMO         
17.10.2019 

Spolek pro 
podporu 
waldorf.      
pedagogiky          
v Pardubicích 

rezerva rady 
na akci „Adventní jarmark“ 
dne 30. 11. 2019 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALD. PEDAGOG. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 

RMO 26. 
6. 2019 

Sportovní klub 
Dražkovice                   

rezerva 

starosty 

na akci „Posvícení v 
Dražkovicích“ dne 31. 8. 
2019 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM SK DRAŽKOVICE 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO          
4. 4. 2019 

ŠUMÁK z.s. 

ORJ 33 - 
komise 

akci „Víkendové akce pro 
děti v pohádkové zahradě“             
v březnu – červnu 2019  

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva rady 

akci „Víkendové akce pro 
rodiny s dětmi“ v listopadu - 
prosinci 2019  

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

CELKEM ŠUMÁK 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

RMO          
13. 3. 2019 

TJ Tesla 
Pardubice z. s.  

ORJ 33 - 
komise 

na „13. ročník turnaje 
seniorů ve stolním tenisu“ 
dne 20. 2. 2019 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

CELKEM TJ TESLA PARDUBICE 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 

RMO      
26. 6. 2019 

ZŠ a MŠ 
Pardubice,           
A. Krause, 
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

Zážitkový pobyt“ ve dnech 
25. – 27. 9. 2019 

7 250,00 7 250,00 7 250,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 

komise 

Adventní setkání 12.12. 10:00-
16:00h 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE 12 250,00 12 250,00 12 250,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ZŠ Benešovo 
nám.       

rezerva rady 

na akci „Vánoční sportovní 
den pro žáky 2. stupně ZŠ“ 
dne 19. 12. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

rezerva rady na akci „Vánoční sportovní 
den pro žáky 1. stupně ZŠ“ 
dne 18. 12. 2019, 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 

ORJ 33 - 
komise 

500,00 500,00 500,00 0,00 

RMO         
17.10.2019 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Čertovská 
diskotéka pro ŠD“ dne 4. 
12. 2019 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 

RMO        
26. 6. 2019 

Základní škola 
Pardubice,           
J. Ressla                         

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Zahájení činnosti – 
otevření zrekonstruovaného 
školního hřiště“ v září 2019 

5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

CELKEM ZŠ J. RESSLA 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

RMO          
4. 4. 2019 

Základní škola 
Waldorfská 
Pardubice 

ORJ 33 - 
komise 

na akci „Starořecká 
olympiáda v Pardubicích“ 
dne 17. 5. 2019 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

CELKEM ZŠ WALDORFSKÁ  20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

CELKEM 355 736,00 355 736,00 349 884,00 5 852,00 
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Dotace schválené v r. 2019 byly vyplacené příjemcům. Dle doložených vyúčtování od příjemců 
byly všechny dotace poskytnuté v r. 2019 v plné výši vyčerpány na stanovený účel kromě dvou 
případů.  U dotace pro ZŠ J. Ressla na otevření zrekonstruovaného hřiště byla ve stanovené 
lhůtě vrácená celá poskytnutá částka ve výši 5 tis. Kč, protože se akce nekonala. 
U dotace pro SKP Centrum na akci Duben – měsíc Země bylo poskytnuto 4,635 tis. Kč a na 
akci bylo vyčerpáno pouze 3,783 tis. Kč, proto příjemce nevyčerpanou část dotace ve výši 852,-
- Kč ve stanovené lhůtě vrátil. Tyto vrácené prostředky byly znovu zapojeny do rozpočtu 
městského obvodu na r. 2019 a do programu určeného pro poskytování dotací v r. 2019. 
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Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2019 
 

V r. 2019 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice, od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce 
a od Ministerstva financí na volby do Evropského parlamentu. Výdaje na volby byly městskému plně uhrazeny poskytnutou dotací. Všechny 
dotace, které v r. 2019 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány. Kromě toho městský obvod 
obdržel v r. 2019 v rámci finančního vypořádání s městem za r. 2018 také doplatek dotace na výdaje prezidentské volby a na výdaje na senátní 
a krajské volby vynaložené v r. 2018. 

 

Poskytovatel Účel 

Přijatá dotace -

doplatek              

na výdaje 

 uhrazené           

v r. 2018 

Přijatá dotace            
na výdaje            

uhrazené            

v r. 2019 

Celkem přijatá 
dotace                 

v r. 2019 

Uhrazené výdaje           

z r. 2018               

s nárokem              

na doplatek    

dotace v r. 2019 

Čerpání 
uhrazené            

výdaje                 

v r. 2019 

Celkem výdaje 
hrazené               

z dotace přijaté                 
v r. 2019 

Nárok na 
doplatek 
dotace na 

výdaje 
hrazené         
v r. 2019 

Pardubický kraj 
na úhradu provozních 
výdajů monitorovací 
stanice 

0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 

ÚP ČR 
na veřejně prospěšné 
práce (spolufin. z ESF) 

0,00 1 221 794,00 1 221 794,00 0,00 1 221 794,00 1 221 794,00 0,00 

ÚP ČR 
na veřejně prospěšné 
práce   

0,00 40 030,00 40 030,00 0,00 40 030,00 40 030,00 0,00 

Ministerstvo 
financí 

na prezidentské volby - 
v rámci fin. vypořádání 
s městem za r. 2018 

10 328,50 0,00 10 328,50 10 328,50 0,00 10 328,50 0,00 

Ministerstvo 
financí 

dotace na volby do 
Senátu a zastup. krajů - 
v rámci fin. vypořádání 
s městem za r. 2018 

11 396,00 0,00 11 396,00 11 396,00 0,00 11 396,00 0,00 

CELKEM 21 724,50 1 311 824,00 1 333 548,50 21 724,50 1 311 824,00 1 333 548,50 0,00 
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Tab. č. 7 - Návrh finančního vypořádání  
 MO Pardubice V za r. 2019 

 
 

ZDROJE údaje v Kč 

Zůstatek základního běžného účtu  k 31. 12. 2019                                                                             25 257 019,59 

Finanční vypořádání s městem za rok 2019 172 096,03 

Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody) -2 407,00 

ZDROJE CELKEM 25 426 708,62 

  

VÝDAJE údaje v Kč 

Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do  rozpočtu na r. 2020 před  
finančním vypořádáním celkem 

15 558 000,00 

● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do schváleného rozpočtu                         
na  r. 2020 13 122 000,00 

● Zapojení  nevyčerpaných prostředků   z  r. 2019 do  rozpočtu  2020  při 1. 
změně rozpočtu na r. 2020 2 436 000,00 

                Z toho na položku:      

stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova 

v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava 2 036 000,00 

investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí 400 000,00 

Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2019 k zapojení do rozpočtu na r. 
2020                v rámci finančního vypořádání za r. 2019 celkem 9 868 708,62 

                Z toho na položku:      

péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní 

prostředí 400 000,00 

stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova 

v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava 1 000 000,00 

doplatek  přídělu za r. 201ř do sociálního fondu  dle směrnice pro 
hospodaření se sociálním fondem 166 486,00 

rezerva rozpočtu 8 302 222,62 

VÝDAJE CELKEM 25 426 708,62 
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Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2019 

 údaje v Kč  

Dan z přidané hodnoty  -7,00 

25 % z nájemného  pozemků za r. 2019 172 103,03 

CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2019 172 096,03 

 
 

Tab. č. 9 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2019 

     údaje v Kč 
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2019 21 539 793,22 

Příjmy v r. 2019 (bez příjmů sociálního fondu) 46 171 137,75 

Finanční vypořádání s městem za r. 2019 259 247,26 

Výdaje v r. 2019  (vč. přídělu do sociálního fondu)  -42 715 565,64 

Cizí peníze - zadržené srážky a jejich převody 2 407,00 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019 25 257 019,59 

 
 

Tab. č. 10 - Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2019 

údaje v tis. Kč 
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2019 dle tříd: 2 941,5 
Z toho:  daňové příjmy 2 880,1 

                   transfery DPH 2 667,3 

                   správní poplatky, popl.  a odvody v oblasti životního prostředí 23,7 

                   místní poplatky 189,1 

             nedaňové příjmy 62,0 

             kapitálové příjmy 0,0 

            dotace - 0,6 

Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2019 dle kapitol: 22 311,1 
Z toho: 13 - sociální dávky 0,0 

            14 - vnitřní správa  1 431,5 

            15  - životní prostředí 3 798,8 

            27 - doprava 11 619,0 

            33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura 43,8 

            34 - knihovna 29,9 

            98 - rezervy 5 388,1 

Změna stavu cizích peněz na základním běžném účtu  4,4 

Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019 25 257,0 

 



 35 

Tab. č. 11 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu  
MO Pardubice V za r. 2019 

ZDROJE  údaje v Kč 

Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2019                                                                                294 790,28 

Doplatek přídělu za r. 2019 do sociálního fondu dle směrnice 
pro hospodaření se sociálním fondem*)  166 486,00 

ZDROJE CELKEM 461 276,28 

  

VÝDAJE údaje v Kč 

Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2019                 
do rozpočtu na r. 2020 před finančním vypořádáním celkem 241 900,00 

● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do 
schváleného rozpočtu na r. 2020 

241 900,00 

Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 
na r. 2020 v rámci finančního vypořádání za r. 2019 219 376,28 

 Z toho na položku:     

              příspěvek na reprezentaci 0,00 

              kulturní, společenské a sportovní aktivity 0,00 

              ozdravný program 0,00 

             stabilizační program 0,00 

              bankovní poplatky 0,00 

              rezerva 219 376,28 

VÝDAJE CELKEM 461 276,28 

*) Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu 

 za r. 201ř činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených  mzdových prostředků 

 a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 201ř.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Tab. č. 12 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r.  2019 

 

 údaje v Kč 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 269 619,80 
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2019 385 000,00 

Doplatek přídělu za r. 2018 do sociálního fondu  dle směrnice pro 
hospodaření se sociálním fondem  137 219,49 
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2019 104,99 

Výdaje ze sociálního fondu v r. 2019 497 154,00 

Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2019 294 790,28 

 
 

  
 
 
 
 

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2019 
 

 údaje v tis. Kč 

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2019 0,1 
Z toho: úroky 0,1 

Nevyčerpané výdaje k 31.12.2019 294,7 
Z toho: příspěvek na stravné 44,1 

            příspěvek na reprezentaci 5,6 

            kulturní, společenské a sportovní aktivity 4,4 

            ozdravný program 2,0 

            stabilizační program 40,0 

            bankovní poplatky 0,5 

            rezerva sociálního fondu 198,1 

Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2019 294,8 
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Tab. č. 14 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V  
na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 

Příjmy 

Schválený  
rozpočet              

na r. 2020          
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                 

na r. 2020 před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2019          
v tis. Kč  

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020          

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  

příjmy daňové - třída 1 44 117,8 44 117,8 0,0 44 117,8 

DPH - podíl na sdílených daních 33 141,8 33 141,8 0,0 33 141,8 

DPH - podíl na daních 16 830,7 16 830,7 0,0 16 830,7 

DPH - transfer na živ. prostředí 15 884,2 15 884,2 0,0 15 884,2 

DPH - transfer na dopravu 8 402,3 8 402,3 0,0 8 402,3 
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného 
plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 

DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod 
TKO) -7 975,4 -7 975,4 0,0 -7 975,4 

správní poplatky 291,0 291,0 0,0 291,0 

SP za povolení k umístění herního prostoru 30,0 30,0 0,0 30,0 

SP správní poplatky doprava 45,0 45,0 0,0 45,0 

SP tombola 0,0 0,0 0,0 0,0 

SP ověření podpisu 180,0 180,0 0,0 180,0 

SP ostatní 36,0 36,0 0,0 36,0 

poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0 

místní poplatky 10 685,0 10 685,0 0,0 10 685,0 

MP ze psů 422,0 422,0 0,0 422,0 

MP za užívání veřejného prostranství 940,0 940,0 0,0 940,0 

MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 9 323,0 9 323,0 0,0 9 323,0 

     

příjmy nedaňové - třída 2 2 839,0 2 745,5 0,0 2 745,5 

příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 

příjmy z činnosti knihovny 13,0 13,0 0,0 13,0 

přijaté sankční platby, pokuty 95,0 95,0 0,0 95,0 

příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 6,0 6,0 0,0 6,0 
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice 
V 0,0 16,5 0,0 16,5 

dar na společenskou akci Dětský karneval 0,0 10,0 0,0 10,0 

přepokládaná dotace na krajské volby 580,0 580,0 0,0 580,0 

předpokládaná dotace od ÚP na VPP 1 950,00 1 830,00 0,00 1 830,00 
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Příjmy 
Schválený  
rozpočet              

na r. 2020          
v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                 
na r. 2020 před 

zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2019          

v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020          

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  

předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu 20,0 20,0 0,0 20,0 

příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 25,0 25,0 0,0 25,0 

příjmy za reklamní zařízení převedené z města 150,0 150,0 0,0 150,0 

     

kapitálové příjmy - třída 3 0,0 0,0 0,0 0,0 

příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

přijaté dotace - třída 4 600,0 720,00 0,00 720,00 

dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 dotace z ÚP 600,00 720,0 0,00 720,0 

PŘÍJMY CELKEM 47 556,8 47 583,30 0,00 47 583,30 

     

 

Financování 
Schválený  
rozpočet              

na r. 2020          
v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                 
na r. 2020 před 

zahrnutím 
finančního 
vypořádání                    

v tis. Kč  

Finanční 
vypořádání         
za r. 2019          

v tis. Kč  

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020          

po zahrnutí 
finančního 
vypořádání            

v tis. Kč  

financování celkem 12 737,0 15 173,0 9 702,2 24 875,2 

financování - příděl do sociálního fondu -385,0 -385,0 0,0 -385,0 

financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního 
fondu za r. 2019 dle směrnice 0,0 0,0 -166,5 -166,5 

financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení 
KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0 0,0 
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků            
z  r. 2019 13 122,0 15 558,0 9 696,6 25 254,6 

financování - finanční vypořádání s městem za r.2019 0,0 0,0 172,1 172,1 

ZDROJE CELKEM 60 293,8 62 756,3 9 702,2 72 458,5 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM     

13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

dotace a dary  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

14 vnitřní správa 18 203,3 760,0 18 963,3 18 203,3 760,0 18 963,3 0,0 0,0 0,0 18 203,3 760,0 18 963,3 
platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době 
nemoci 8 753,5 0,0 8 753,5 8 753,5 0,0 8 753,5 0,0 0,0 0,0 8 753,5 0,0 8 753,5 
odměny členové 
zastupitelstva a náhrady v 
době nemoci 2 413,0 0,0 2 413,0 2 413,0 0,0 2 413,0 0,0 0,0 0,0 2 413,0 0,0 2 413,0 
odměny a dary za práci v 
komisích a výborech 184,8 0,0 184,8 184,8 0,0 184,8 0,0 0,0 0,0 184,8 0,0 184,8 

dohody 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 
sociální a zdravotní  
pojištění, ostatní pojištění 
zaměstnanců a zastupitelů 
(vč.dohod a komisí) 3 672,0 0,0 3 672,0 3 672,0 0,0 3 672,0 0,0 0,0 0,0 3 672,0 0,0 3 672,0 

provoz ÚMO V 1 700,0 0,0 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 
dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM 
(nad 40 tis. Kč) 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

pohoštění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 

výpočetní technika (provoz) 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 115,0 0,0 115,0 

zpravodaj MO 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0 0,0 230,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet             
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tržnice  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 
provozní výdaje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tržnice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

bezpečnostní kamery 0,0 700,0 700,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 

informační tabule 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

pověřenec GDPR 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 

výdaje na krajské volby 580,0 0,0 580,0 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0 0,0 580,0 

platby daní (DPH) 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
vrácení příjmů z 
předchozích let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
propagační předměty a 
aktivity 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

dary 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

             

15 životní prostředí 13 323,2 3 480,0 16 803,2 13 339,7 4 330,0 17 669,7 400,0 0,0 400,0 13 739,7 4 330,0 18 069,7 

péče o zeleň, prvky a hřiště 5 300,0 0,0 5 300,0 5 316,5 0,0 5 316,5 400,0 0,0 400,0 5 716,5 0,0 5 716,5 

monitorovací stanice 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 

odpady 1 800,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 1 800,0 

investice  0,0 900,0 900,0 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 1 300,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

údržba mobiliáře v 
Lesoparku Dukla  57,2 0,0 57,2 57,2 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 57,2 0,0 57,2 

dětské hřiště K Vinici 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 

veřejná griloviště 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 
veřejné sportoviště 
(pumptrack) 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 

osvětlení a výzdoba 200,0 80,0 280,0 200,0 80,0 280,0 0,0 0,0 0,0 200,0 80,0 280,0 

veřejná služba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 
SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době 
nemoci 3 827,0 0,0 3 827,0 3 827,0 0,0 3 827,0 0,0 0,0 0,0 3 827,0 0,0 3 827,0 
SDÚ -soc. a zdrav. 
pojištění, ostatní povinné 
pojistné 1 319,0 0,0 1 319,0 1 319,0 0,0 1 319,0 0,0 0,0 0,0 1 319,0 0,0 1 319,0 

SDÚ – provoz 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 

SDÚ - dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

27 doprava 5 615,3 14 314,0 19 929,3 5 615,3 16 350,0 21 965,3 0,0 1 000,0 1 000,0 5 615,3 17 350,0 22 965,3 
opravy a údržba 
komunikací (vč. dopr. 
značení a kanalizace) 5 400,3 0,0 5 400,3 5 400,3 0,0 5 400,3 0,0 0,0 0,0 5 400,3 0,0 5 400,3 

opravy - PD 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

rekonstrukce, investice - PD 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 

provoz osvětlení kaple 
Dražkovice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

provoz přípojky náměstí 
Dukelských hrdinů 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 
stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 9 964,0 9 964,0 0,0 12 000,0 12 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 13 000,0 13 000,0 
stavební úpravy 
komunikace Dražkovice 
sever 2. etapa 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 2 600,0 
stavební úpravy chodníků 
ul. Mikulovická, Pardubice 
- 3.  a 4. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
stavební úpravy 
parkovacích ploch ul. 
Jiránkova, u BD 2206–2208 
a 2246–2248, Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

odtah vraků 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 

investice  0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

33 školství, mládež, 
tělovýchova a kultura 1 163,0 0,0 1 163,0 1 173,0 0,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0 1 173,0 0,0 1 173,0 

příspěvky 230,0 0,0 230,0 110,7 0,0 110,7 0,0 0,0 0,0 110,7 0,0 110,7 

dary 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
páteční a promenádní 
koncerty 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

společenské akce MO 600,0 0,0 600,0 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0 0,0 610,0 
životní jubilea občanů - 
dárky věcné a peněžní 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 
dotace KIN – BALL 
Pardubice na Pohár starosty 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace TJ TESLA 
Pardubice na Pohár ve 
stolním tenisu 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Den Země 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
dotace ZŠ Benešovo nám. – 
Dětský den 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Den dětí 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Podpora pěveckého sboru 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace ZŠ Josefa Ressla – 
Den Země 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet 
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM          

dotace MŠ Jesničánky – 
Velikonoční tvoření 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace MŠ Jesničánky – Čas 
pohádek 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace MŠ Jesničánky – 
Cestujeme po Zemi 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace Atletika bez bariér – 
Školní parapohár 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace Atletika bez bariér – 
Podpora dětí 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace Atletika bez bariér – 
VC Pardubic 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – 
Výlet Fajnpark 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 
dotace DDM ALFA – 
Přírodovědná soutěž 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 
dotace DDM ALFA – 
Semifinále sportovních her 
MŠ 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 
dotace Hvězda Pardubice – 
Desítka, dětský den, Lidový 
běh, Běh pro rodiče s dětmi 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Pardubický atletický mítink 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Velká cena v hodu 
břemenem 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM     

dotace TJ Tesla – Turnaj v 
kuželkách 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
dotace TJ Tesla – Memoriál 
Jiřího Maťátka“ v běžných 
výdajích v kapitole 33 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 
dotace TJ Tesla – Turnaj 
mladých nadějí 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 

             

34 knihovna 113,00 500,00 613,0 113,00 500,00 613,00 0,00 0,00 0,00 113,00 500,00 613,00 

knihovna 113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 

 rekonstrukce prostor 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

             

98 rezervy 2 822,0 0,00 2 822,0 2 372,00 0,00 2 372,00 8 302,20 0,00 8 302,20 10 674,20 0,00 10 674,20 

rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 

rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 

rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

rezerva rozpočtu 2 502,0 0,0 2 502,0 2 052,0 0,0 2 052,0 8 302,2 0,0 8 302,2 10 354,2 0,0 10 354,2 

rezerva na krizová opatření 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 

VÝDAJE CELKEM 41 239,8 19 054,0 60 293,8 40 816,3 21 940,0 62 756,3 8 702,2 1 000,0 9 702,2 49 518,5 22 940,0 72 458,5 
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Tab. č. 15 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2020  
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 

Příjmy 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM     

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PŘÍJMY CELKEM 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 0,0 385,0 

 
            

Financování 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     
v tis. Kč     

CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

financování celkem 241,9 0,0 241,9 241,9 0,0 241,9 219,4 0,0 219,4 461,3 0,0 461,3 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
financování - doplatek přídělu 
za r. 2019 do SF  dle směrnice 
pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,5 0,0 166,5 166,5 0,0 166,5 
financování - zapojení zůstatku    
z r. 2019 241,9 0,0 241,9 241,9 0,0 241,9 52,9 0,0 52,9 294,8 0,0 294,8 

ZDROJE CELKEM 626,9 0,0 626,9 626,9 0,0 626,9 219,4 0,0 219,4 846,3 0,0 846,3 
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Výdaje 

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Schválený 
rozpočet  
na r. 2020     
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 

rozpočet        
na r. 2020     

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet  
na r. 2020 

před 
zahrnutím 
finančního 
vypořádání         

v tis. Kč               
CELKEM             

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    
v tis. Kč     

KAPITÁL.   
- třída 6 

Finanční 
vypořádání 
za r. 2019    

v tis. Kč     
CELKEM          

Upravený 
rozpočet                  
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání         

v tis. Kč    
BĚŽNÉ       
- třída 5      

Upravený 
rozpočet             
na r. 2020    

po 
zahrnutí 

finančního 
vypořádání              

v tis. Kč      
KAPITÁL.   

- třída 6 

Upravený 

rozpočet                  
na r. 2020    

po 

zahrnutí 
finančního 
vypořádání              

v tis. Kč               
CELKEM          

příspěvek na stravné 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 275,0 0,0 275,0 

příspěvek na reprezentaci 116,0 0,0 116,0 116,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 116,0 

kulturní, společenské a sport. 
aktivity                                             12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 

ozdravný program                            17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 

stabilizační program 204,0 0,0 204,0 204,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 204,0 

bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 

rezerva                                              1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 219,4 0,0 219,4 220,4 0,0 220,4 

VÝDAJE CELKEM 626,9 0,0 626,9 626,9 0,0 626,9 219,4 0,0 219,4 846,3 0,0 846,3 
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Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2019 

Popis položky 

Konečný 
zůstatek                

k 31. 12. 2019            
v Kč 

Opravné 
položky 

za r. 2019               
v Kč 

Konečný 
zůstatek                         

po započtení       
opr. položek               

k 31. 12. 2019             
v Kč 

   Pohledávky z MP TKO - celkem 4 038 363,55 3 308 774,78 729 588,77 

                                        - nedoplatky 4 454 287,85 3 308 774,78 1 145 513,07 

                                        - přeplatky -415 924,30 0,00 -415 924,30 

   Pohledávky z MP ze psů - celkem 61 253,00 53 474,80 7 778,20 

                                        - nedoplatky 81 617,00 53 474,80 28 142,20 

                                        - přeplatky -20 364,00 0,00 -20 364,00 

Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství 128 342,00 51 794,00 76 548,00 

                                        - nedoplatky 128 352,00 51 794,00 76 558,00 

                                        - přeplatky -10,00 0,00 -10,00 

   Pohledávky z MP z provozu VHP 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky - správní delikty 0,00 0,00 0,00 

   Pohledávky - ostatní pokuty (VHP) 0,00 0,00 0,00 

   Pohledávky z přestupků  1 000 795,00 706 605,50 294 189,50 

Pohledávky z přestupků - blok. pokuty  na 
místě zaplacené 0,00 0,00 0,00 

   Pohledávky z MP z provozu JTHZ -13 172,00 0,00 -13 172,00 

Pohledávky z přestupků - blok. pokuty  na 
místě nezaplacené 11 872,00 11 872,00 0,00 

   Pohledávky - pořádkové pokuty OSV 3 500,00 3 500,00 0,00 

   Pohledávky - ostatní pokuty (jiné) 0,00 0,00 0,00 

CELKEM pohl. z rozpočtových příjmů 5 230 953,55 4 136 021,08 1 094 932,47 
Krátkodobé zálohy poskytnuté 
dodavatelům 144 090,00 0,00 144 090,00 

Pohledávky vůči SR (dotace) 84 797,00 0,00 84 797,00 

Pohledávky za zaměstnanci 914,00 0,00 914,00 

Krátkodobé zálohy na dotace 23 400,00 0,00 23 400,00 

Odběratelé - dobropisy KDF 1 700,00 0,00 1 700,00 

Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé zálohy na dotace 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy 4 300,00 0,00 4 300,00 

Pohl. ze záloh na DM dodavatelům  0,00 0,00 0,00 

Pohledávky v podrozvahové evidenci  213 372,50 0,00 213 372,50 
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Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 144,1 tis. Kč patří především 
zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné 
odborných tiskovin a na školení za odbornou způsobilost. V položce pohledávky vůči SR 
(dotace) je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP za prosinec 2019. Položka odběratelé zahrnuje 
dobropisy k dodavatelským fakturám přijaté ke konci roku, které se 
v souladu v účetními předpisy přeúčtovávají na pohledávky. Dlouhodobé zálohy jsou zálohy 
na služby ČSOB a České pošty. 
Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně 
závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou 
MO. Úřad městského obvodu vymáhal nedoplatky přednostně daňovými exekucemi. 
Ve vybraných případech byly dluhy předány k vymáhání soudnímu exekutorovi.  
Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 213,4 tis. Kč zahrnují v souladu 
 s daňovým řádem nedobytné pohledávky. Jde zejména o pohledávky z místního poplatku za 
VHP, u kterých bylo zastaveno řízení základě doporučení exekutora, protože u dlužných firem 
nebyl zjištěn žádný majetek ani příjem, ze kterého by bylo možno uvedené pohledávky 
uspokojit, dále pohledávky z místních poplatků a pokut, u kterých nebyly zjištěny postižitelné 
prostředky, příp. se jednalo o nízké částky, které v souladu s vnitřní směrnicí pro evidenci 
a vymáhání daní není efektivní vymáhat. 
 
 
 

 

Tab. č. 17 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r.  2019 
 

Položka 
Počáteční stav                                           

k 1.1.2019 
v Kč 

Přírůstky             
v r. 2019 

v Kč 

Úbytky                
v r. 2019 

v Kč 

Konečný stav                                                
k 31.12.2019 

 v Kč 

Brutto Netto 

urbanistická studie 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 317 286,00 

DHM - pracovní stroje 661 520,00 0,00 0,00 661 520,00 422 061,00 

DHM - výpočetní technika 244 314,50 0,00 55 540,50 188 774,00 81 444,00 

DHM - dopravní prostředky 752 295,40 348 956,00 205 315,40 895 936,00 793 710,00 

DHM - inventář 473 936,70 0,00 0,00 473 936,70 131 333,68 

nedokončený dlouhodobý 
majetek (projekty, 
rozpracované akce) 2 551 996,70 9 642 572,96 8 933 317,86 3 261 251,80 3 261 251,80 

drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 518 939,50 0,00 68 446,00 450 493,50 0,00 

drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 3 221 084,09 258 488,74 533 579,10 2 945 993,73 0,00 

CELKEM  9 544 086,89 10 250 017,70 9 796 198,86 9 997 905,73 5 007 086,48 
ostatní drobný hmotný                      
a nehmotný majetek vedený             
na podrozvahových účtech             450 229,17 20 068,28 20 129,76 450 167,69 450 167,69 
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Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 17 je členěn podle předpisů upravujících 
účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví a s metodikou města. 
Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádějí odpisy, má ve 
sloupečku netto hodnotu sníženou o oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši 
při zařazení do užívání).  
Položkou, která v r. 2019 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové 
dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, větší investice v životním prostředí a dopravě 
atd.). Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se 
Statutem převádí   městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech.  
Další položkou s vyšším pohybem je účet DHM – dopravní prostředky, protože se vyřazoval 
starý automobil pro SDÚ a pořizoval se nový.  
Položkou, která také zaznamenala výraznější pohyb, je drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
v rámci kterého byly pořízeny např.  regály do knihovny, vysavač, skartovačka, kancelářské 
židle, zástěny, mobil, zásobník na vodu atd. Podle nové metodiky MmP k účtování o majetku 
se od r. 2019 na této majetkové položce evidují také pořízené lavičky, koše, sušáky, houpačka, 
přenosné oplocení atd., pokud přesáhnou stanovenou pořizovací cenu, tzn. že se již nepřevádějí 
do majetku města (pokud nepřesáhnou stanovenou hranici pořizovací ceny, sledují na ostatním 
drobném hmotném majetku). V r. 2019 byl vyřazen starý a nefunkční drobný dlouhodobý 
hmotný majetek vč. staré výpočetní techniky. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního 
drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořizovaly se např. konvice, 
mobil, tablet, řezačka, vlajky, pouzdro a podle nové metodiky města také např. koš, a vyřazoval 
se starý nefunkční majetek vč. výpočetní techniky. 
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Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Příj y ěž é - daňové

 Daň z přida é hod oty 27 229 300,00 27 024 280,00 29 067 829,00 107,56

avrže é částky jsou sta ove y dle tra sferů z ěsta viz. 
příloha tra sfery a MO.

 Podíl a da ích 22 446 500,00 22 446 500,00 24 016 122,00 106,99

 Tra sfer do rozpočtu ěsta -1 995 200,00 -2 200 220,00 -2 200 220,00 100,00

jed á se o převod sta ove é části íst ího poplatku 
za provoz systé u shro ažďová í, s ěru, přepravy, 
třídě í, využívá í a odstraňová í ko u ál ího 
odpadu ve výši ,  tis. Kč, dále převod fi a č í h 
prostředků z rozpočtu MO Pardu i e VI do rozpočtu 

ěsta Pardu i e ve výši ,  tis. Kč - zajiště í 
povi ostí z hlediska GDPR, ve výši ,  tis. Kč a 
zajiště í výkupu poze ku a ,  tis. Kč a vě é 

ře e o k i vestič í ak i Lávka pro pěší a yklisty 
přes La e vedle "Rosi kého ostu". 

 Ostat í tra sfery život í prostředí 2 601 300,00 2 601 300,00 2 783 205,00 106,99

 Ostat í tra sfery doprava 4 176 700,00 4 176 700,00 4 468 722,00 106,99

 Poplatky 2 885 000,00 3 068 900,00 3 116 252,90 101,54

     Poplatek za provoz systé u shro ., s ěru, přepravy, 
třídě í, využívá í a odstraňová í ko u ál ích odpadů 2 700 000,00 2 848 500,00 2 868 176,90 100,69

 Poplatky ze psů 100 000,00 107 200,00 107 696,00 100,46

 Poplatek za užívá í veřej ého prostra ství 15 000,00 32 200,00 46 980,00 145,90

 Správ í poplatky 70 000,00 81 000,00 93 400,00 115,31

Příj y ěž é - edaňové
 Příj y z vlast í či osti 214 000,00 221 000,00 196 817,18 89,06

 Příj y z poskytová í služe 10 000,00 17 000,00 25 757,53 151,51

příj y z poskytová í dro ý h služe  - kopírová í v rá i 
provádě í vidi a e, poplatky vy íra é k ihov ou, 
rekla y zveřej ě é v Pardu i ké šest e.

 Příj y z pro áj u e ovitostí 4 000,00 4 000,00 3 800,00 95,00

zahr uje fi a č í prostředky hraze é za pro áje  
o jektů svěře ý h do správy o vodu dle uzavře ý h
s luv o áj u e ytový h prostor.

Zdroje rozpočtový h příj ů za rok 9
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Schvále ý rozpočet Upr. rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

     Příj y z pro áj u poze ků 200 000,00 200 000,00 167 259,65 83,63

zahr uje převod části úhrady za u ístě í rekla í h 
zaříze í a poze í h ěsta a úze í ašeho o vodu dle 
uzavře ý h s luv, která je sta ove a ve Statutu ěsta 
Pardubic.

     Příj y z úroků 3 000,00 3 500,00 4 399,88 125,71

     Přijaté sa kč í plat y 10 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00

zahr uje sa kč í plat y vy íra é v rá i přestupkového 
říze í.

     Ostat í či osti j. . 5 000,00 3 000,00 2 679,00 89,30

     Ostat í edaňové příj y 5 000,00 3 000,00 2 679,00 89,30

zahr ují vratky přeplatků záloh apř. předplat é, od ěr 
elektři y, ply u , které se pl ě e o z části vztahují k 
zálohá  pla e ý  v i ulý h rozpočtový h lete h. Dále 
zahr ují příj y áhrad ákladů přestupkového říze í.

     Přijaté dota e 225 000,00 541 200,00 541 273,30 100,01

     Dotace na volby 180 000,00 151 900,00 151 950,30 100,03 dota e a vol y do Evropského parla e tu.

     Dotace z Úřadu práce 45 000,00 389 300,00 389 323,00 100,01

dota e dle dohody s Úřade  prá e a vytvoře í 
pra ov í h příležitostí v rá i veřej ě prospěš ý h pra í.

     Přijaté dary 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 fi a č í prostředky přijaté a základě darova í s louvy.
 

RO)POČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 30 571 300,00 30 878 880,00 32 946 251,26 106,70

Fi a ová í
     ) ě a stavu pe ěž ích prostředků a BÚ 21 170 400,00 30 587 700,00 -2 675 525,88

     Převod do sociál ího fo du -330 000,00 -330 000,00 -299 343,30 90,71

 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 20 840 400,00 30 257 700,00 -2 974 869,18

PŘÍJMY CELKEM 51 411 700,00 61 136 580,00 29 971 382,08 49,02
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Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

 - HOSPODÁŘSTVÍ 1 446 600,00 1 618 500,00 1 379 762,17 85,25

Míst í rozhlas 30 000,00 90 000,00 83 569,00 92,85

reko struk e, rozšíře í sítě, ulože í r h ího ede í do 
ze ě, ěž é opra .

Oprav , udržová í a v ave í sportovišť v o vodě 200 000,00 200 000,00 130 160,01 65,08

pro ádě í ěž ý h opra  a hřiští h,dopl ě í her í h 
pr ků.

Oprav  a údrž a pa átek 50 000,00 80 000,00 74 800,00 93,50 áklad   a opra u "křížku"  uli i Sr ojedská.

Kaplička v Popkovi í h 0,00 0,00 0,00 0,00

fi a č í prostředk  l  pře ede  do Rezer  rozpočtu 
a kap.  - Všeo e á poklad í sprá a.

Nákup služe  a ateriálu, oder iza e a oprav 300 000,00 200 000,00 195 416,04 97,71

ěž é opra  a reko struk e a o jekte h e sprá ě 
obvodu.

Údrž a doprav í h prostředků 200 000,00 200 000,00 167 347,88 83,67

údrž a,opra , ákup poho ý h h ot a spotře ího 
ateriálu a u auta.

O ova vozového parku 0,00 600 000,00 520 190,00 86,70 poříze í o ého služe ího ozidla.
Zajiště í hodu úřadu v rá i ovel  záko a o 
o hra ě oso í h údajů 100 000,00 60 000,00 0,00 0,00 áklad  a zajiště í  hodu úřadu dle GDPR.

Zajiště í hodu úřadu v rá i ovel  záko a o 
o hra ě oso í h údajů - převod do rozpočtu ěsta 0,00 -58 100,00 0,00 0,00

Výpočet í te h ika 200 000,00 100 000,00 86 279,24 86,28

sprá a, údrž a a ákup ýpočet í te h ik  čet ě 
soft ero ého a e í.

Sportoviště Popkovi e a Staré Čívi e 266 600,00 136 600,00 121 000,00 88,58

předpokláda é áklad  a poříze í projekto é 
doku e ta e asporto iště.

Veřej é osvětle í v o vodě 100 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00

sprá í poplatek pro po ole í z l. uží á í sil i e - 
u ístě í ka elo ého ede í VO do sil i e I/2  ul. 
Pražská

 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 15 000,00 17 000,00 16 553,00 97,37

Klu  dů hod ů 15 000,00 17 000,00 16 553,00 97,37 či ost Klu u dů hod ů.

 - VNITŘNÍ SPRÁVA 10 840 000,00 10 875 000,00 9 238 195,34 84,95

Od ě  čle ů  zastupitelstva a čle ů  vý orů, kteří 
ejsou čle  ZMO Pardu i e VI 1 350 000,00 1 350 000,00 1 240 013,00 91,85

Závěreč ý účet MO Pardu i e VI za rok 

3



Schvále ý rozpočet  Upr. Rozpočet VIII. 
RO 2019

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Plat  za ěst a ů 5 400 000,00 5 455 000,00 4 608 086,00 84,47

Ostat í oso í výdaje 170 000,00 170 000,00 155 756,00 91,62

Náhrada platů v do ě e o i 20 000,00 20 000,00 10 048,00 50,24

Povi é pojist é 2 210 000,00 2 227 000,00 2 019 392,50 90,68

Povi é odvod 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Jednotka SDH 50 000,00 15 000,00 9 156,00 61,04

Provoz 1 570 000,00 1 578 000,00 1 157 611,84 73,36

- Ochra é po ůcky 20 000,00 20 000,00 17 667,46 88,34

- Léky a zdravot ický ateriál 5 000,00 5 000,00 854,00 17,08

- Prádlo, oděv a o uv ruč ík , utěrk  apod. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

- K ihy, uče í po ůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 12 305,00 24,61

- Dro ý dlouhodo ý h ot ý ajetek dopl ě í a e í 
ka eláří úřadu, záze í pro pra o í četu 148 000,00 148 000,00 129 305,69 87,37

- Nákup ateriálu ka elářské potře , úklido é a h gie i ké 
prostředk  apod. 200 000,00 200 000,00 166 772,86 83,39

- Voda 20 000,00 20 000,00 17 499,00 87,50

- Plyn 100 000,00 100 000,00 65 260,00 65,26

- Elektrická e ergie 100 000,00 100 000,00 90 348,00 90,35

- Služ y pošt 50 000,00 50 000,00 38 009,00 76,02

- Služ y teleko u ikací a radioko u ikací 90 000,00 90 000,00 62 702,16 69,67

- Služ y pe ěž ích ústavů poplatk  za ede í účtů 40 000,00 40 000,00 28 542,04 71,36

- Ko zultač í, porade ské a práv í služ y 50 000,00 50 000,00 38 417,50 76,84

- Služ y škole í a vzdělává í 100 000,00 100 000,00 63 725,00 63,73

- Služ y zpracová í dat 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

- Nákup služe  apř. stup í, periodi ké a ýstup í prohlídk  
dle )P, příspě ek a stra e k  za ěst a ů  atd. 530 000,00 530 000,00 383 030,43 72,27

- Opravy a udržová í 10 000,00 10 000,00 1 923,00 19,23

- Cestov é esto í áhrad  za ěst a ů  a čle ů  
zastupitelstva) 10 000,00 8 000,00 5 269,00 65,86

- Pohoště í 30 000,00 40 000,00 35 981,70 89,95

- Plat y da í a poplatků 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

- Refu dace ezd a platů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Či ost íst í h ko isí 60 000,00 60 000,00 38 132,00 63,55

- Míst í ko ise Opočí ek 15 000,00 15 000,00 14 342,00 95,61

- Míst í ko ise Lá y a Důlku 15 000,00 15 000,00 13 790,00 91,93

- Míst í ko ise Staré Čívice 15 000,00 15 000,00 10 000,00 66,67

- Míst í ko ise Svítkov - Popkovice 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
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Skuteč ost k 
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Pl ě í v % Ko e tář

 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 465 000,00 3 510 000,00 3 430 453,92 97,73

Velkoo je ové ko tej er , odpadkové koše, koše  a 
psí e kre e t , koše a separova ý odpad 700 000,00 700 000,00 691 415,62 98,77

přista o á í elkoo je o ý h ko tej erů a urče á 
sta o iště, o sluha odpadko ý h košů a košů a psí 
e kre e t  a ko tej erů a separo a ý odpad, 
popel i e pro úřad.

Stá í pro ko tej er  a separova ý odpad 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Odstraňová í čer ý h skládek 300 000,00 400 000,00 375 837,99 93,96

odstraňo á í čer ý h skládek a zřizo á í opatře í proti 
jejich vzniku.

Nákup ateriálu 100 000,00 50 000,00 43 793,00 87,59 ákup ateriálu a ářadí a údrž u zele ě.

Poho é h ot  a aziva 10 000,00 10 000,00 5 084,88 50,85

poho é h ot  a azi a pro zahrad í a ko u ál í 
techniku.

Dro ý dlouhodo ý h ot ý ajetek 200 000,00 60 000,00 42 753,56 71,26 ákup o iliáře a te h ik  a údrž u zele ě.

Údrž a zele ě 1 600 000,00 1 800 000,00 1 794 915,87 99,72

prostředk  a seká í trá , ořez keřů a stro ů, pletí 
záho u,odstraňo á í ple ele, ákup o é ýsad  
apod.

Oprav  a udržová í 50 000,00 20 000,00 9 736,00 48,68 opra a a údrž a te h ik  a údrž u zele ě a o iliáře.

PD, studie, posudky 50 000,00 15 000,00 14 600,00 0,00

projekto á doku e ta e a studie a o o u eřej ého 
prostra s í, posudk  a sta  zele ě.

Veřej ě prospěš é prá e 150 000,00 455 000,00 452 317,00 99,41

Posk t uté dar 5 000,00 0,00 0,00 0,00

27 - DOPRAVA 25 110 000,00 15 190 080,00 14 965 924,70 98,52

Oprav  ko u ika í a hod íků, služ , ateriál 2 400 000,00 2 900 000,00 2 849 029,50 98,24

opra  dle sta u po r hů ko u ika í a hod íků čet ě 
odstraňo á í ha arij í h situa í, zi í údrž a, čiště í 
ko u ika í apod.

Oprav  kr tu ko u ika í 1 500 000,00 2 600 000,00 2 562 755,50 98,57

opra a ži ič ý h a dláždě ý h po r hů íst í h 
ko u ika í.

Odstraňová í vraků 10 000,00 0,00 0,00 0,00

zajiště í od ozu a lik ida e auto raku z íst í 
komunikace.

Projektová doku e ta e a i že ýrská či ost 1 000 000,00 700 000,00 693 460,00 99,07

áklad  a zhoto e í projekto é doku e ta e a 
rekos truk e a ýsta u íst í h ko u ika í:
Reko struk e ko u ika e K Pašti, Pardu i e - S ítko , 
Reko struk e ko u ika e Kokešo a e St. Čí i í h, 
Reko struk e uli e Sporto ů, Reko struk e ko u ika e 
Kolo ie, Reko struk e ul. V Chaloupká h
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Výkup  poze ků pro realiza i i vestič í h ak í 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Výkup  poze ků pro realiza i i vestič í h ak í - 
převod do rozpočtu ěsta 0,00 -79 720,00 0,00 0,00

Ostat í áklad  souvisejí í s realiza í i vestič í h ak í 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Ostat í áklad  souvisejí í s realiza í i vestič í h ak í - 
převod do rozpočtu ěsta 0,00 -67 200,00 0,00 0,00

Reko struk e ko u ika e Spojova í - Svítkov 1 000 000,00 1 106 000,00 1 105 104,00 99,92 ak e la doko če a.
Reko struk e ko u ika e v Lá e h a Důlku 
(Krchleby) 4 000 000,00 3 261 000,00 3 260 359,59 99,98 ak e la doko če a.

Ukazatel r hlosti auto o ilů v ul. Pražská 100 000,00 50 000,00 48 327,40 0,00

ýsta a ukazatele r hlosti auto o ilu a křižo at e 
ul. Pražská a Sjezdo á.

Chod ík od zastávk  MHD v Opočí ku 2 500 000,00 2 000 000,00 1 980 539,71 99,03

Prodlouže í hod íku od č.p.  po stávají í hod ík v 
ul. Panasonicu 2 000 000,00 1 900 000,00 1 858 324,00 97,81 ak e la doko če a.
Lávka pro pěší a klist  přes La e vedle "Rosi kého 
mostu" 10 000 000,00 460 000,00 453 750,00 98,64 áklad  a zpra o á í projekto é doku e ta e.
Radar a ěře í r hlosti 0,00 160 000,00 154 275,00 96,42

 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00

Čiště í eliorač í h příkopů 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Mo itori g a za ěře í stávají í h ka aliza í 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Ka aliza e Opočí ek 0,00 0,00 0,00 0,00

Ka aliza e Opočí ek - posk t uté dar 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

Podpora sportov í h ak í v o vodě 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

34 - KULTURA 810 500,00 855 500,00 682 100,45 79,73

Knihovny 578 500,00 540 500,00 432 634,36 80,04 zahr uje áklad  spoje é s či ostí k iho e .
- Platy a ostat í oso í výdaje 300 000,00 300 000,00 248 500,00 82,83

- Povi é pojist é 105 000,00 105 000,00 61 927,00 58,98

- Léky a zdravot ický ateriál 2 000,00 0,00 0,00 0,00

- Nákup k ih a časopisů 110 000,00 110 000,00 107 685,80 97,90

- Příspěvek pro Krajskou k ihov u v Pardu icích 12 500,00 12 500,00 12 058,00 96,46

- Dro ý dlouhodo ý h ot ý ajetek 5 000,00 0,00 0,00 0,00

- Nákup ateriálu 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00
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- Nákup služe 20 000,00 6 000,00 2 463,56 41,06

- Opravy 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Orga izová í před ášek 20 000,00 10 000,00 2 000,00 0,00

Nákup ateriálu 10 000,00 10 000,00 7 166,00 71,66 zahr uje áklad  a poříze í k ěti  k po íků , apod.

Ak e orga izova é ÚMO Pardu i e VI 100 000,00 100 000,00 53 929,99 53,93

zej é a áklad  sou isejí í se zajiště í  ak í 
Rozlouče í s prázd i a i, plesu a rozs í e í á oč ího 
stro u před )Š S ítko .

Vá oč í výzdo a 35 000,00 38 000,00 37 298,00 98,15

áklad  a á oč í ýzdo u úřadu a stro u před )Š 
S ítko .

Život í ju ilea 37 000,00 37 000,00 35 872,10 96,95

ě é dar  pro se ior , ýz a á ži ot í ju ilea 
o ča ů o odu.

Podpora kultur í h ak í v o vodě 30 000,00 30 000,00 23 200,00 77,33

Dota e Ří skokatoli ké far osti Rosi e ad La e 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00

 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 8 634 600,00 29 040 500,00 228 392,50

Dary obyvatelstvu 150 000,00 150 000,00 54 545,20 36,36 od ě  pro čle  OkVK a ko isí RMO Pardu i e VI.
Volby 180 000,00 180 000,00 173 847,30 96,58 áklad  a ol  do E ropského parla e tu.
Rezerva rady 133 600,00 60 500,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - o e á 7 560 000,00 16 999 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - havarij í 611 000,00 611 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Kaplička v Popkovi í h 0,00 500 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Ka aliza e Opočí ek - posk t uté 
dary 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu - Lávka pro pěší a klist  přes La e 
vedle "Rosi kého ostu" 0,00 9 540 000,00 0,00 0,00

VÝDAJE CELKEM 51 411 700,00 61 136 580,00 29 971 382,08 49,02
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Městský obvod Pardubice VI

                      Zdroje - příjmy pro rok 2020

daňové příjmy za rok 2019 -4,00 Kč
finanční vypořádání voleb 311,12 Kč
pojistné plnění za rok 2019 18 150,00 Kč
25 % nájemného pozemků 473 299,92 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.2019 31 077 540,75 Kč
CELKEM 31 569 297,79 Kč

                       Potřeby - výdaje pro rok 2020

Dodatkový příděl do sociálního fondu 22 584,50 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 7 197,00 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 13 590,00 Kč
Rezerva rozpočtu roku 2019 28 650 000,00 Kč

CELKEM 28 693 371,50 Kč

                       Nepoužité zdroje pro rok 2020

Použitelné peněž. prostř. pro r. 2020 (Zdroje - Potřeby) 2 875 926,29 Kč
CELKEM 2 875 926,29 Kč
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Městský obvod Pardubice VI

Název Stav k 01.01.2019 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2019

018 - DDNM 402 359,05 0,00 -69 634,50 332 724,55

022 - DHM 2 415 111,13 627 180,00 -641 035,30 2 401 255,83

028 - DDHM 4 168 506,04 169 110,29 -289 304,61 4 048 311,72

042 - Nedokončené investice 12 569 923,42 8 428 517,22 -9 058 318,13 11 940 122,51

112 - Materiál na skladě 4 043,79 3 062,74 -4 043,79 3 062,74

263 - Restaurační šeky 1 800,00 47 632,00 -49 432,00 0,00

902 - Drobné předměty 576 612,04 9 900,65 -31 359,31 555 153,38

905 - Nevymožitelné pohledávky 432 437,16 0,00 0,00 432 437,16

992 - Svěřený majetek 364 753,19 0,00 0,00 364 753,19

Hospodaření s majetkem v roce 2019
(v Kč)
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Schvále ý rozpočet
Uprave ý rozpočet 

VIII.RO

Skuteč ost k 
31.12.2019

Pl ě í v % Ko e tář

Příj y 410 500,00 410 500,00 388 137,93 94,55

Očekáva á skuteč ost k . . 80 000,00 80 000,00 88 697,93 110,87

Příděl v roce 330 000,00 330 000,00 299 343,30 90,71

Úroky 500,00 500,00 96,70 19,34

Výdaje 410 500,00 410 500,00 211 936,10 51,63

Příspěvek a stravová í 80 000,00 80 000,00 65 100,00 81,38

Příspěvek a repreze taci 52 000,00 52 000,00 24 000,00 46,15

Příspěvek při výz a ých život ích situacích 10 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00

Příspěvek a pe zij í připojiště í 95 000,00 95 000,00 63 600,00 66,95

Příspěvek věr ost í 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Příspěvek a dovole ou 47 000,00 47 000,00 33 900,00 72,13

Poplatky 1 000,00 1 000,00 336,10 33,61

Rezerva 120 500,00 110 500,00 0,00 0,00

Zůstatek účtu 176 201,83

Tor a a čerpá í so iál ího fo du v ro e 9

8
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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI 

Úřad městského obvodu Pardubice VI 
Odbor ekonomický a správní 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Hlavní činnost – Pohledávky, hospodaření s majetkem 

Dodatek k příloze ÚČ OÚPO 5-02 OSS, ÚSC a PO k 31.12.2019 

1. Způsoby oceňování
- nakupovaného dlouhodobého majetku – pořizovací cenou. 

Do pořizovací ceny jsou zahrnuty vedlejší náklady související s pořízením. 
- darovaného majetku Ěbezúplatné nabytíě – reprodukční pořizovací cenou Ěnapř. 

znalecký odhadě. 
- prodávaného majetku – reálnou hodnotou Ěvychází z kvalifikovaného odhadu 

či znaleckého posudkuě. 

2. Postupy odepisování
Dlouhodobý hmotný majetek se v souladu s příslušnými předpisy odepisuje
rovnoměrně, čtvrtletně.

Žádný majetek není zatížen zástavním právem a není jím ručeno. 

3. Použité postupy účtování
- jsou prováděny v souladu s platnými předpisy Ězákon č. 563/1řř1 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a na základě Českých účetních standardů). Pořízení dlouhodobého majetku se 
účtuje do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho 
pořízením na příslušných účtech účtové skupiny 04 – pořízení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku, kromě drobného dlouhodobého hmotného 
majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, který se účtuje přímo 
na příslušné majetkové účty: 
01 – dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – dlouhodobý hmotný majetek, 

- nakupované zásoby materiálu včetně drobného majetku v pořizovací ceně 
nad 400 Kč a do 2.000,00 Kč včetně se účtují v průběhu účetního období 
přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, 

- v průběhu roku se nevyskytovaly žádné operace v cizí měně. 

4. Pohledávky, závazky
Pohledávky vznikají především při výkonu níže uvedených oblastí přenesené
působnosti městského obvodu. Všechny pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Žádné
pohledávky ani závazky nejsou kryty podle zástavního práva, nejsou zajištěny ani
jiným způsobem.
a) Pohledávky z výběru místního poplatku ze psů

Stav pohledávek k 31.12.2019 26,00 Kč 
Z toho: nedoplatky    5.461,00 Kč 

přeplatky     -5.435,00 Kč 
Nedoplatky zobrazují výši neuhrazených MP ze psů v roce 2019. 
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 Evidence daní, dávek a poplatků je vedena kumulativním způsobem, načítáním 
pohledávek jednotlivých neplatičů za jednotlivé roky. 

 Při vymáhání pohledávek Ěvždy se jedná o pohledávky po lhůtě splatnostiě se 
vymáhají ve výši celkové, sečtené za jednotlivé roky, i když je na každou nově 
vzniklou pohledávku vystaven platební výměr zvlášť. 

 Všechny pohledávky vzniklé z výběru místního poplatku ze psů jsou 
vymahatelné a nepromlčené. 

 Přeplatky především vznikají z důvodu, že poplatník uhradil poplatek 
ve stanovené výši, ale neodevzdal vyplněné přiznání k místnímu poplatku. 

 b) Pohledávky z výběru MP za užívání veřejného prostranství 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 90,00 Kč 
 Z toho: nedoplatky  90,00 Kč 
              přeplatky 0,00 Kč 
 Jedná se o pohledávku po lhůtě splatnosti. Pohledávky se vymáhají v celkové 

výši, sečtené za jednotlivé roky, i když je na každou nově vzniklou pohledávku 
vystaven platební výměr zvlášť. 

 c) Pohledávky z výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Stav pohledávek k 31.12.2019 114.849,15 Kč 
 Z toho: nedoplatky  274.110,96 Kč 
              přeplatky -159.261,81 Kč 
 Vyčíslené pohledávky se týkají vyměřených a neuhrazených poplatků za rok 

2007 - 2019. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti, jsou nepromlčené 
a vymahatelné. V rámci vymáhání pohledávek byly vystaveny platební výměry 
na dlužné částky. 

 Přeplatky vznikají především změnou trvalého bydliště poplatníka, který si 
nepožádal o vrácení alikvotní části místního poplatku, nebo úmrtím poplatníka, 
u kterého není vyřízeno dědické řízení či dědicové nepožádali o vrácení. 

 d) Přijaté sankční platby 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 61.784,00 Kč 
 Jedná se o pohledávky z neuhrazených pokut, které byly uloženy rozhodnutími 

tajemníka ÚMO Pardubice VI v rámci agendy přestupků. Jedná se 
o pohledávky po lhůtě splatnosti. Správce těchto pohledávek provádí průběžně 
úkony k jejich vymožení. 

 e) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl. přestupkového řízení) 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 7.000,00 Kč 
 Jedná se o pohledávky vzniklé v souvislosti s výkonem přestupkového řízení. 

Tyto pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Správce těchto pohledávek provádí 
průběžně úkony k jejich vymožení. 

 f) Pohledávky za zaměstnanci 
 Stav pohledávek k 31.12.2019 3.275,00 Kč 
 Jedná se o pohledávku za zaměstnanci – úhrada za dobití stravenkových karet 

v měsíci prosinci 2019. Úhrady byly zaměstnancům sraženy z platů za měsíc 
12/2019, tj. v lednu 2020. 

 g) Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  
 Stav pohledávek k 31.12.2019 311,12 Kč 
 Jedná se o pohledávku vzniklou v souvislosti s financováním volby prezidenta 

ČR a voleb do ZMO Pardubice VI a ZmP. 
 
 Opravné položky k pohledávkám na účtu 315 se vytvářejí k 31.12. ve výši 10 % 

za každých ř0 dní po splatnosti. 
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 Účet 321 – Dodavatelé 7.808,79 Kč  
 Účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy 144.042,00 Kč  
 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 14.728,00 Kč  
 

6. Majetek 
 Městský obvod Pardubice VI nevlastní majetek, ten je mu svěřen do správy obecně 

závaznou vyhláškou č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubice, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Péče o svěřený majetek se řídí výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou a dále 
Zastupitelstvem MO Pardubice VI schváleným vnitřním předpisem č. 17 - Zásady 
pro nakládání s majetkem statutárního města Pardubice, který je svěřen do správy 
Městskému obvodu Pardubice VI. 
Městský obvod Pardubice VI má v souladu s výše uvedenými předpisy uzavřeny tři 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 
Městský obvod Pardubice VI v roce 2019 pořizoval majetek z vlastních zdrojů. 
Návrhy na vyřazení movitého majetku byly dle vnitřního předpisu č. 17 předloženy 
ke schválení Radě městského obvodu Pardubice VI. Jednalo se vždy o majetek 
opotřebený, zastaralý nebo majetek, jehož náklady na opravu by převýšily hodnotu 
nově pořizovaného majetku. Vyřazený majetek byl ekologicky zlikvidován, popř. 
odvezen na separační dvůr. Žádný movitý majetek nebyl zastaven. 
Veškerý majetek je pojištěn prostřednictvím statutárního města Pardubice. 
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Městský obvod Pardubice VII 
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3722

3722

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5í 69 NákUp ostatní ch slu¾ eb

sběr a svoz komunálnich odpadú

3 000,00

22 000,00

25 000,00

3 000.00

22 000,00

25 000,00

2 952,00

1 1 345,06

14 297.06

3745

3745

3745

3745

5o2,|

5137

5,139

5í 56

ostatni osobni Výdaje

Drobný hmotný dIouhodobý majetek

Nákup materiálu j.n.

Pohonné  hmoty a ma¾ iVa

70 000,00

50 000,00

20 000 00

70 000,00

4 000,00

101 000 00

20 000 00

43 570 00

3 530,0c

49 860,B0

11 90600

ROZPOČ TOVÉ  PŘJMY CELKÉ M 3 696 70o,o0 3 282 938,00 13 7231039,§7

§kuleč ro§t



Nákup ostatní ch slu¾ eb3745

3745

521 3

5213

5171 opravy a ud¾ ování
Pé č e o vzhled obcí  a v€řejnou zeleň

na kr]ZoVá opatření

Krizová opatření

50 000,00

5 000,00

195 000 00

5 000,00

47 000,00

B 000,00

250 000 00

5 000,00

5 000,00

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5512

5132

5137

5í 39
5151

5í 54
5í 56

5162

5163

5í 67

5í 69
s171

6121

6123

50,19 ostainí  p|aty

5021 ostatni osobní  Výdaje

5029 ostatní  platby za provedenou práci jinde nezařazen

5039 ostainí  povlnné  poiistné  p]acené  zaměstnavatelem

ochranné  pomů cky

Drobný hmotný dloul]odobý ma]etek

Nákup materiá]u ] n

studená voda

Elektrická energie

Pohonné  hmoty a maz]Va

Slu¾ by e]ektronických komUnikací

Slu¾ by peně¾ nich ú stavů

Slu¾ by ¹ kolenI a Vzdé láVání

Nákup ostatní ch slu¾ eb

opravy a Ud¾ ován]

5173 cestovné

5194 Věcné  dary

Budovy haly a stavby

DopraVní  prostředky

po¾ ární  ochrana - dobrovolná č ást

3 000 00

8 000,00

2 000,00

10 000 00

35 000,00

6 000,00

2 000,00

28 000 00

40 000,00

5 000,00

47 000,00

13 000 00

5 000,00

1 0 000,00

1 c00.00

5 000,00

250 000,00

300 000,00

770 000,00

3 000,00

2 000 00

11800000
64 000,00

7 000,00

2 000 00

34 000,Our

40 000,00

5 00o,00

50 600 00

3 000,00

6 000,00

44 000,00

3 000,00

5 000,00

237 000 00

30 73B,00

664 338,00

9 466,00

286 00

1oi 734,7 /-

32 602,00

6 361,00

33 847,00

16 738 00
,3 777 37

50 600.00

5 181 12

43 957 00

2 629,00

3 616 00

316 795,26

5 000,00 500,00 93,00
6112 zastupitelstva obci 605 00o,oo 609 500.00 608 549 0o

6112

6112

6117

6117

6117

61 17

6117

odměny č lenů

5032 Povinné  po] na Veřejné  zdravotní  poji¹ těni

5173 Cestovné

5021 ostatní  osobní  Výda]e

5039 ostatni povinné  pojistné  placené  zaměstnavateiem

5í 39 Nákup materiálu] n

5175 Poho¹ těni

Volby do Evropské ho parlamentu

550 000,00

50 000,00

15 000,00

2 500,00

500,00

2 000,00

20 000,00

50 500,0L)

14 484,00

2 500,00

558 1 84 00

5C\ 2i2,0a

1 1 3BO,D0

15640

556 00 556,00

2 000,00 820.00

20 000,00 13 372,4a

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

5í 6í
5162

5í 63
5166

5,167

ostatní  osobní

503í  Pov]nné  po],na soc zab a pří sp na st,pol Zaměstnan

5032 Povinné  poj na Veře]né  Zdravotnl poji¹ těn]

5136 Knihy. uěební  pomů cky a tisk

5137 Drobný hmotny d|ouhodobý majetek

5139 Nákup materiálu ] n

5151 Studená voda

5153 Plyn

5í 54 Eiektrická energle

Po¹ tovní  slu¾ by

sIU¾ by elektronických komunikací

Slu¾ by peně¾ ní ch ú stavů

Konzultač ní , poradenské  a práVni Slu¾ by

slU¾ by ¹ kolení  a VzdóláVání

5168 Zpracouáni dat a slu¾ by souv, s inf a kom,technol

5169 Nákup ostatní ch slu¾ eb

5171 opravy a ud¾ oVání

5173 cestovné

5,175 Poho¹ těni

Č innost mí stni správy

20o

39 000,00

15 000,00

2 000 00

1 0 000.00

1 000 00

50 000,00

1 5 000,00

3 000,00

20 000,00

1 000,00

5 000,00

2 000,00

22 ooo oa

5 000,00

250 000,00

4 000 00

3 000,00

647 000,00

195 500,00

39 000,00

1 5 000,00

2 000 00

2 000,00

1 3 500,00

1 000 00

50 000,00

15 000,00

1 000,00

20 000,00

1 000,00

5 000,00

2 000,00

18 500 00

5 000,00

250 000,00

4 000,00

3 000,00

642 500,00

168 100,00

34 985,00

12 648 00

880,00

1 990,00

13 212.o0
,187 00

41 14a,49

7 880.00

467 ca

18 519 17

592 00

1 1 128,90

2 aal,84

136,00

529,00

314 550,40

6171

6171

6171

6310

6310

Slu¾ by peně¾ ní ch ú stavů

obecné  pňjmy a Výdaje z finanč nlch operaci
9 000,00

9 000,00

4 949 30

4 949,309 000,00
6320

6320

5í 63 Slu¾ by pené ¾ nich ú slavů
Poji¹ těni funkč ně nespecifi kované 12 000,00

12 000,00

12 000 00

,]0

,10 336,00
5345 Převody vlastnim rozpoč tovým ú č tů m

Přé vody Vla§tnlm fondů m V rozpoč tech ú zemni ú í ovně
168 000,00

168 000,00
Nespecií ikoVané  reZefuy ,108 700,00

108 700,00ostatni č innosti j.n.

financování  z tuzemska
Krátkodobé  Vydané  dluhoplsy (*)

Uhrazené  splátky krátkod Vydaných dlUhopiSů  C)

Krátkodobé  pňjaté  pů ]č ené  prostředky (+)

Uhrazené  splátky krátkodobých pňj pů j prostř (-)

Změna stavu krátkodobých plostředků  na bankoVní ch ú č tech kromě

ú č tů  stát frn. aktiv, které  tvoři kap. osFA(+i-)
Aktivní  krátk,operace ří Zení  likVidity-pří jmy (+)

8111

8112

81 13

81,14

81 15 622 900,00 -1 371 732,35

20 770,oa

7 986,00

137 622,ao

6409



Aktivní  krátk operace ří zení  likvldity-Výdaje (-) B1 18

Dlouhodobé  financování  z tuzemska
Dlouhodobé  Vydané  dluhopisy (+)

Uhrazené  sp]átky d|ouh Vydaných dluhopisů  ( )

Dlouhodobé  pňjaté  pů jč ené  prostředky (+)

Uhrazené  spiálky dlouhodobých pň] pů j prostř.C)

Změna stavu dloUh.prostředků  na bank.ú č tech (+/-)

Aktivní  dloUh.operace ří zení  likvidity-pří jmy (+)

Aktivní  dlouh operace řizení  likvidity-Výdaje (-)

8121

a122

8123

8124

a125

8127

al2a

krátkodobé  fi nancování  ze zahranič í
Kráikodobé  Vydané  d|uhopisy (+)

Uhrazené splátkykrátk,Vydanýchdluhopisů  (-)

Krátkodobé  pňJaté  pů jěené  prostředky (+)

Uhrazené  splátky krátkodobých pň] pů j prosť ,(-)

Změna staVU bankoVní ah ú č tů  krátkodobých prostředků  ze zahranič í

]inýchne¾ zezahran č  dlouhodobých ú Věrů  (+/-)

Akt]Vní  krátk operace ří zení  likvidity-pří jmy (+)

Aktivní  krátk,operace ří zení  likvidity-Výdaje t)

821 1

a212

a214

a217

8218

Dlouhodobé  financování  ze zahranič í
Dlouhodobé  Vydané  dluhopisy (+)

Uhrazené  splálky dlouh ýydaných dluhopisů  (-)

Dlouhodobé  pňjaté  pů jč ené  prostředky (-)

Uhrazené  sp]átky d]ouhodobých pň].pů j prostř t)
Změna stavu dlouh.prostředků  na bank ú č tech (+/-)

Aktivní  dIoUh operace řiZení  ]ikvidity-pří jmy (+)

Aktivni dlouh.operace řizení  likvidity-výdaje G)

a221

8223

a224

8225

8227

822a

opravné  polo¾ ky k peně¾ ní m operací m
operace z peně¾ ní ch ú č tů  organizace nemají ci charakter

pří jmů  a výdajů  Vládní ho sektoru (*-)

Nereal kuu rozdí ly pohyb na deviz ú č tech (+/-)

NepřeVedené č ástkyVyroVnáVajicí schodek (+-)

8901

8902

8905

8}

Základni bé ¾ ný ú č et ÚSc
Bě¾ né  ú č ty í ondů  ÚSc
Bě¾ né  Llč ty celkem

Pokiadna

6 1 87 493.66

6 1 87 493,66

4 o72,oa

1 357 567,35

1 357 567,35

14 165,00

7 545 061,01

7 545 061,01

la 237 ao

_1 357 567,35

_1 357 567 35

-14 165,00

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné  Výsledky VýzkumU a VýVoje

Software

ocenitelná práVa

PoVolenky na emise a preferenč ni limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ostatni dlouhodobý nehmotný majetek

12 009,00 12 009 00

Dlouhodobý hmotný majé tek odpisovaný
Stavby

samostatné  hmotné  movité  Vé ci a soubory hmotných movitých Věcí

Pěstitelské  celky trualých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

ostatní  dlouhodobý hmotný majetek

Bo7 264,oc

1 477 856 45 2o8 489,47

807 264,00

,1 686 345,92

Nedokoněený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokonč ený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokonč ený dlouhodobý hmotný ma]etek

Poňzovaný dlouhodobý finanč ní  majetek

74 o79,oo ,74 a79 aD

oprávky k dlouhodobé mu nehmotné mu majetku

opráVky k nehmotným Výsledků m výzkumu a VýVo]e

opráVky k softwaru

opráVky k ocenitelným práVů m

opráVky k drobné mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku

opráVky k ostatní mU dloUhodobé mu nehmotné mU ma]etku

-12 009 00 -12 0o9,00

opráVky k d|ouhodobé mu hmotné mu majetku
opráVky ke stavbám

opráVky k samostatným hm.mov Věcem a Souborů m hm. mov věcí

opráVky k pěstitelským celků m trvalých porostú

opráVky k drobné mu dIouhodobé mU hmotné mu majetku

opráVky k ostatní mu d]oUhodobé mu hmotné mu ma]etku

-447 765,oa

1 477 856.45

-727*,0a

-208 4a9,47

-520 51 B,00

-1 686 345,92

622 900;00 _1 37,, 732,35



4121

4134

4137

NeinVestič ni pňjaté  transfery od obcí

NeinVestič ní  pňjaté  transfery od krajů

Převody Z rozpoč tovych ú č tů

Převody mezi statutárnimi městy (hl,m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo č ástmi - při]my

Převody V astnim rozpoč tovým ú č lů m

15 000 00 1 5 000,00

75 000.00

1 5 000,00

73 667,00

168 000 00

17 117 51

168 000 00

98348

98348

98348

98348

98348

98348

9834E

13 400,00

13 400,00

460,00

1 1 408,00

156,00

556,00

820,00

13 400,00

13 372,40

13 372,10

460,00

11 380,00

156 40

556 00

820,00

13 372,10

41í ,|

5019

502í

5039

5139

5175

volby do EvroFké ho F.lam€nfu

Neinvestič ní  pňjaté  hansí .z v¹ eob pokl,spí á!ry sR

ostalní  platy

ostatni osobni Výdaje

ostatní  poVlnné  po]istné  placené  zam*tnaVaie]em

Nákup maleí iáluj n,

poho¹ těni

tx. zpnÁvn o vÝsleoxu pŘrzxoutvlÁHí  nospooaŘeruí

fl Dra1ač  1

x. rtHlHč ní nospoolŘeruí zŘí zenÝcH pnÁvxlcxÝcn osoe n gospoonŘeruí s le.ltcn rue.lerxeru

xl. osrnrruí  ooplŇulí cí  ú o1.1r

ii,ii:,,+"l :lij]:.:::]::i iii|i'í il]i|i

ii iiil "..l1:'. "

'{áZí tků  
dč etfi i.i*dft otky

ů §ů fJa 0dt}*Vódná aa uč etí lič iví
Podpisový záznam osoby odpovědné  za správnost ú dajů

{}§oba ú dpú vědná :a í ů ¾ p**ek

Městský pbvod Vlll
Hostovice 20

530 02 Pardubice

Podpisový záznam osoby odpovědné  za spráVnost ú dajů

$tat§táí ni zástupce
PodpiSoVý záznam statutární ho Zástupce

28 01 202a 12 33 59

Josef Jirout



Příloha č. 2 

Závěrečný účet města 
Pardubic za rok 2019 

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC 



Příloha č. 2 – Závěrečný účet za rok 2019 

Obsah: 

Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 

Finanční vypořádání za rok 2019 – tabulka  

Výkazy zisku a ztrát příspěvkových organizací ve školství, zdravotnictví, 

kultuře a sociální oblasti 

Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a sociální oblasti 



Výsledek 

hospodaření
+ zisk

- ztráta

M a t e ř s k é  š k o l y v Kč v Kč
Benešovo náměstí 12 033 518,15 12 201 424,31 1 249 520,31 1 375 000,00 0,00 9 576 904,00 0,00 + 167 906,16 332 884,00 894 629,35 0,00 167 906,16

Brožíkova 15 206 224,09 15 346 172,70 1 774 060,70 1 772 000,00 23 950,00 11 776 162,00 0,00 + 139 948,61 325 010,00 1 188 859,42 80 000,00 59 948,61

Čtyřlístek (Národních hrdinů) 8 940 839,86 8 940 839,86 1 704 302,86 854 000,00 30 000,00 6 352 537,00 0,00 + 0,00 142 362,00 413 107,96 0,00 0,00

Doubek (Svítkov) 6 927 736,91 7 636 132,91 847 117,41 1 458 000,00 0,00 5 331 015,50 550 000,00 + 708 396,00 116 189,00 820 050,83 0,00 708 396,00

Dražkovice 3 633 169,14 3 641 811,45 476 514,45 501 000,00 0,00 2 664 297,00 0,00 + 8 642,31 27 203,00 133 362,24 0,00 8 642,31

Duha (Popkovice) 11 771 657,87 11 915 481,12 1 344 155,12 1 250 000,00 0,00 9 321 326,00 0,00 + 143 823,25 350 000,00 830 466,68 0,00 143 823,25

Erno Košťála 13 169 444,22 13 234 844,00 1 542 940,50 1 613 500,00 58 600,00 10 019 803,50 0,00 + 65 399,78 168 021,00 546 515,81 0,00 65 399,78

Kytička (Gebauerova) 13 860 390,42 13 860 390,42 1 596 401,42 1 631 000,00 11 100,00 10 621 889,00 32 000,00 + 0,00 190 600,00 627 742,35 0,00 0,00

Hostovice 2 504 821,43 2 540 066,10 277 742,10 352 000,00 0,00 1 910 324,00 0,00 + 35 244,67 54 000,00 393 242,25 20 000,00 15 244,67

K Polabinám 13 057 667,24 13 078 954,00 1 710 699,00 1 436 200,00 9 000,00 9 923 055,00 0,00 + 21 286,76 111 100,00 446 432,67 5 000,00 16 286,76

Kamarád (Teplého) 9 474 800,72 9 651 881,23 1 161 232,23 922 000,00 42 000,00 7 526 649,00 0,00 + 177 080,51 52 265,00 631 405,87 0,00 177 080,51

Kamínek (Ke Kamenci) 4 807 657,37 4 853 126,00 604 587,00 579 000,00 11 260,00 3 658 279,00 0,00 + 45 468,63 64 100,00 420 241,41 20 000,00 25 468,63

Klubíčko (Grusova) 14 384 115,24 14 391 767,24 1 421 229,24 1 435 000,00 0,00 11 535 538,00 0,00 + 7 652,00 50 000,00 498 088,80 0,00 7 652,00

Koníček (Bulharská) 6 310 453,22 6 440 655,96 752 140,23 602 000,00 5 000,00 5 081 515,73 60 000,00 + 130 202,74 199 165,00 337 987,38 0,00 130 202,74

Korálek (Rumunská) 13 344 569,21 13 552 716,63 1 719 788,63 1 514 000,00 28 500,00 10 290 428,00 0,00 + 208 147,42 101 774,00 461 863,92 0,00 208 147,42

Mladých 10 540 953,07 10 677 997,17 1 187 105,17 1 082 000,00 8 900,00 8 399 992,00 0,00 + 137 044,10 175 507,00 341 816,06 0,00 137 044,10

Motýlek (Josefa Ressla) 8 779 685,02 8 779 685,02 997 895,01 905 000,00 40 921,00 6 835 869,01 0,00 + 0,00 67 408,00 181 100,32 0,00 0,00

Na Třísle 7 203 013,54 7 203 957,96 1 019 697,96 936 000,00 16 740,00 5 231 520,00 0,00 + 944,42 122 544,00 570 324,36 0,00 944,42

Odborářů 13 928 186,10 13 928 186,10 1 334 417,10 1 832 000,00 0,00 10 761 769,00 0,00 + 0,00 122 903,00 747 591,70 0,00 0,00

Ohrazenice 8 595 674,15 8 598 733,25 927 325,25 801 000,00 0,00 6 870 408,00 0,00 + 3 059,10 129 955,00 416 700,10 0,00 3 059,10

Pastelka (Rosická) 8 790 152,06 9 036 779,37 1 003 227,37 1 188 500,00 0,00 6 845 052,00 0,00 + 246 627,31 58 120,00 356 128,78 50 000,00 196 627,31

Pospíšilovo náměstí 13 240 340,33 13 369 030,62 1 673 834,00 1 427 000,00 0,00 10 268 196,62 0,00 + 128 690,29 137 784,00 832 548,54 18 690,00 110 000,29

Raisova (Jesničánky) 5 862 978,43 5 864 836,25 376 554,25 651 000,00 47 500,00 4 789 782,00 0,00 + 1 857,82 255 155,00 326 269,13 0,00 1 857,82

Rosice nad Labem 4 786 620,34 4 824 740,03 533 959,03 593 000,00 0,00 3 697 781,00 0,00 + 38 119,69 8 321,00 503 940,74 8 000,00 30 119,69

Sluníčko (Gorkého) 8 506 806,38 8 506 806,38 842 698,38 909 000,00 0,00 6 755 108,00 0,00 + 0,00 40 994,21 527 456,76 0,00 0,00

Srdíčko (L. Matury) 10 540 356,80 10 544 136,80 1 420 819,80 1 114 000,00 34 000,00 7 975 317,00 0,00 + 3 780,00 158 949,00 434 631,30 0,00 3 780,00

Wintrova 4 750 458,47 4 779 184,90 456 408,90 609 000,00 0,00 3 713 776,00 0,00 + 28 726,43 67 724,00 286 429,01 0,00 28 726,43

Závodu míru 11 209 543,08 11 246 683,59 1 372 053,59 1 183 000,00 28 310,00 8 663 320,00 0,00 + 37 140,51 95 813,00 344 633,99 5 000,00 32 140,51

Zvoneček (Sluneční) 13 671 755,06 13 871 987,20 1 967 212,20 1 504 000,00 0,00 10 400 775,00 466 527,00 + 200 232,14 70 000,00 515 902,99 50 000,00 150 232,14

C e l k e m   MŠ 279 833 587,92 282 519 008,57 33 295 639,21 32 029 200,00 395 781,00 216 798 388,36 1 108 527,00 2 685 420,65 3 795 850,21 15 029 470,72 256 690,00 2 428 730,65

F i n a n č n í   v y p o ř á d á n í   za rok 2019
Přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizací

Název organizace
Náklady (hlavní 
+ hospodářská 

činnost)

Výnosy (hlavní + 
hospodářská 

činnost)

Výnosy z činnosti a 
finanční výnosy

Příspěvek na 
provoz z rozpočtu 

zřizovatele

Ostatní dotace 
poskytnuté z 

ÚSC

Státní dotace z 
MŠMT, ÚP, MK, 

MŽP, MPSV

Investiční 
dotace          

(ÚSC, SR, SF)

v Kč v Kč v Kč v Kč

Zůstatky fondových účtů   k 
31.12.2019

Návrh na rozdělení ZHV 

fond odměn fond rezervní fond odměn fond rezervní



Výsledek 

hospodaření
+ zisk

- ztráta

F i n a n č n í   v y p o ř á d á n í   za rok 2019
Přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizací

Název organizace
Náklady (hlavní 
+ hospodářská 

činnost)

Výnosy (hlavní + 
hospodářská 

činnost)

Výnosy z činnosti a 
finanční výnosy

Příspěvek na 
provoz z rozpočtu 

zřizovatele

Ostatní dotace 
poskytnuté z 

ÚSC

Státní dotace z 
MŠMT, ÚP, MK, 

MŽP, MPSV

Investiční 
dotace          

(ÚSC, SR, SF)

Zůstatky fondových účtů   k 
31.12.2019

Návrh na rozdělení ZHV 

fond odměn fond rezervní fond odměn fond rezervní

Z á k l a d n í  š k o l y
Artura Krause (+MŠ) 15 634 591,87 15 664 371,35 1 269 670,35 1 719 300,00 12 250,00 12 663 151,00 0,00 + 29 779,48 18 272,00 303 541,09 10 000,00 19 779,48

Benešovo náměstí 42 259 838,70 42 550 392,71 3 732 526,39 4 763 700,00 41 050,00 34 013 116,32 0,00 + 290 554,01 24 453,00 1 168 477,23 232 443,00 58 111,01

Bratranců Veverkových 50 721 223,24 50 721 223,24 6 745 217,01 6 273 300,00 0,00 37 702 706,23 0,00 + 0,00 0,00 1 204 053,80 0,00 0,00

Družstevní 53 480 232,49 54 033 259,61 5 575 018,06 6 237 300,00 15 400,00 42 205 541,55 139 000,00 + 553 027,12 775 562,00 2 920 039,54 250 000,00 303 027,12

Erno Košťála 44 672 543,03 44 841 684,37 4 731 513,59 5 192 100,00 13 000,00 34 905 070,78 0,00 + 169 141,34 344 684,00 1 918 596,03 69 000,00 100 141,34

Josefa Ressla 37 623 759,62 37 623 759,62 3 002 864,02 3 720 000,00 31 420,00 30 869 475,60 0,00 + 0,00 164 457,66 2 147 071,76 0,00 0,00

npor. Eliáše 56 474 703,52 56 887 266,71 4 575 408,29 9 610 900,00 8 600,00 42 692 358,42 0,00 + 412 563,19 621 426,00 3 110 317,08 325 000,00 87 563,19

Ohrazenice 29 637 235,28 30 026 388,86 4 689 398,29 3 793 500,00 15 849,39 21 527 641,18 0,00 + 389 153,58 554 771,00 1 789 831,70 311 322,00 77 831,58

Pardubičky (+MŠ Černá za Bory) 12 062 023,14 12 172 699,03 383 099,36 1 658 200,00 33 000,00 10 098 399,67 0,00 + 110 675,89 15 200,00 879 692,45 40 000,00 70 675,89

Prodloužená 49 870 503,84 50 297 818,00 5 673 780,00 4 970 300,00 0,00 39 653 738,00 0,00 + 427 314,16 468 265,00 1 847 313,42 300 000,00 127 314,16

Spořilov 36 342 466,36 36 448 173,36 2 995 676,36 4 189 500,00 18 000,00 29 244 997,00 309 000,00 + 105 707,00 108 988,00 683 601,17 0,00 105 707,00

Staňkova 53 118 653,59 53 226 158,03 5 367 919,19 5 504 300,00 27 175,00 42 326 763,84 0,00 + 107 504,44 465 557,00 1 687 028,42 50 000,00 57 504,44

Studánka 54 412 736,86 54 863 807,15 5 673 546,15 6 411 000,00 20 000,00 42 759 261,00 0,00 + 451 070,29 406 100,00 2 176 352,60 220 000,00 231 070,29

Svítkov 35 689 837,34 36 879 936,76 2 918 019,27 7 181 500,00 51 740,00 26 728 677,49 0,00 + 1 190 099,42 149 909,00 1 930 743,82 100 000,00 1 090 099,42

Štefánikova 44 978 618,45 44 978 618,45 5 183 764,45 5 189 800,00 4 000,00 34 601 054,00 380 000,00 + 0,00 225 524,00 1 662 956,00 0,00 0,00

Waldorfská 22 508 966,40 22 587 134,33 3 077 630,62 2 724 622,12 42 000,00 16 742 881,59 0,00 + 78 167,93 797 572,59 543 638,03 0,00 78 167,93

Závodu míru 42 962 264,52 42 962 264,52 3 849 442,52 4 997 400,00 16 300,00 34 099 122,00 0,00 + 0,00 602 946,00 1 622 896,54 0,00 0,00

C e l k e m   ZŠ 682 450 198,25 686 764 956,10 69 444 493,92 84 136 722,12 349 784,39 532 833 955,67 828 000,00 4 314 757,85 5 743 687,25 27 596 150,68 1 907 765,00 2 406 992,85

Lentilka - IŠ a RC 14 635 106,98 14 734 252,33 4 586 673,33 9 332 000,00 0,00 815 579,00 0,00 + 99 145,35 35 000,00 343 276,30 69 000,00 30 145,35

DDM ALFA 24 898 766,70 25 241 971,06 8 170 650,07 4 240 402,00 11 500,00 12 819 418,99 0,00 + 343 204,36 138 161,00 2 576 123,41 120 000,00 223 204,36

DDM BETA 12 608 702,57 13 394 283,75 4 947 216,75 3 529 800,00 10 000,00 4 907 267,00 0,00 + 785 581,18 235 319,00 296 327,34 164 681,00 620 900,18

ZUŠ Havlíčkova 29 112 535,83 29 544 142,00 3 510 232,00 1 713 000,00 0,00 24 320 910,00 42 000,00 + 431 606,17 292 897,00 400 665,81 215 000,00 216 606,17

ZUŠ Lonkova 28 010 180,62 28 608 096,03 3 618 157,03 2 436 000,00 0,00 22 553 939,00 0,00 + 597 915,41 639 185,00 1 605 662,21 200 000,00 397 915,41

Ratolest 7 893 153,76 7 893 153,76 3 455 890,49 1 460 000,00 0,00 2 977 263,27 113 200,00 + 0,00 0,00 546 981,12 0,00 0,00

C e l k e m   PO 117 158 446,46 119 415 898,93 28 288 819,67 22 711 202,00 21 500,00 68 394 377,26 155 200,00 2 257 452,47 1 340 562,00 5 769 036,19 768 681,00 1 488 771,47

Centrum pro otevřenou kulturu 9 958 340,58 10 126 392,62 1 100 392,62 7 415 000,00 55 000,00 1 556 000,00 165 000,00 + 168 052,04 182 376,99 89 580,00 117 636,43 50 415,61

Turistické informační centrum 10 322 393,48 10 744 057,09 2 292 951,69 7 825 000,00 117 582,00 508 523,40 0,00 + 421 663,61 0,00 165 000,00 200 000,00 221 663,61

Východočeské divadlo Pardubice 98 317 655,64 98 616 846,76 36 720 846,76 52 106 000,00 4 790 000,00 5 000 000,00 0,00 + 299 191,12 166 786,09 140 745,36 239 291,12 59 900,00

Komorní filharmonie Pardubice 37 874 350,59 39 419 255,24 7 189 255,24 25 340 000,00 3 890 000,00 3 000 000,00 0,00 + 1 544 904,65 54 685,47 277 512,39 0,00 1 544 904,65

Sociální služby města Pardubic 224 556 188,09 224 766 837,01 116 127 037,01 40 638 800,00 0,00 68 001 000,00 0,00 + 210 648,92 0,00 1 330 670,91 0,00 210 648,92

C e l k e m   PO 381 028 928,38 383 673 388,72 163 430 483,32 133 324 800,00 8 852 582,00 78 065 523,40 165 000,00 2 644 460,34 403 848,55 2 003 508,66 556 927,55 2 087 532,79

*) (+) ve prospěch HV, (-) k tíži HV



Benešovo nám., Brožíkova, Čtyřlístek (Národních hrdinů), Doubek (Svítkov a Lány na 
Důlku), Dražkovice, Dubina-E. Košťála, Duha (Popkovice a Staré Čívice), Hostovice, 
Jesničánky (Raisova), K Polabinám, Kamarád (Teplého), Kamínek (Ke Kamenci), Klubíčko 
(Grusova), Koníček (Bulharská), Korálek (Rumunská), Kytička (Gebauerova), Mladých, 
Motýlek (J. Ressla), Na Třísle, Odborářů, Ohrazenice, Pastelka (Družstevní), Pospíšilovo 
náměstí, Rosice nad Labem, Sluníčko (Gorkého), Srdíčko (L. Matury), Wintrova, Závodu 
míru, Zvoneček (Sluneční)

Artura Krause, Benešovo náměstí, Bratranců Veverkových, Družstevní, Dubina-E. Košťála, 
J. Ressla, Npor. Eliáše, Ohrazenice, Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory, Prodloužená, 
Spořilov, Staňkova, Studánka, Svítkov, Štefánikova, Waldorfská, Závodu míru  

DDM Alfa a DDM Delta a KD Hronovická, DDM Beta a KD Dubina, ZUŠ Havlíčkova, 
ZUŠ Lonkova  

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, Ratolest – dětská péče a léčebná 
rehabilitace 

Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice, Centrum pro otevřenou 
kulturu, Turistické informační centrum 

Sociální služby města Pardubic 



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 171 665,25

502 Spotřeba energie 433 095,85

511 Opravy a udržování 171 737,07

512 Cestovné 7 680,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 381 520,01

521 Mzdové náklady 7 081 653,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 353 532,00

525 Jiné sociální pojištění 29 170,46

527 Zákonné sociální náklady 222 115,80

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 10 718,95

551 Odpisy DHM a DNM 45 415,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 125 214,76

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 12 033 518,15 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 802 347,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 65 289,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 381 884,31

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 9 576 904,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 375 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 12 201 424,31 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 167 906,16 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

167 906,16 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 427 791,78

502 Spotřeba energie 764 903,70

511 Opravy a udržování 254 767,40

512 Cestovné 16 975,00

513 Náklady na reprezentaci 815,00

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 375,00

518 Ostatní služby 520 112,80

521 Mzdové náklady 8 644 802,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 909 421,00

525 Jiné sociální pojištění 35 454,00

527 Zákonné sociální náklady 233 043,31

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 24 487,00

551 Odpisy DHM a DNM 86 544,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 286 732,10

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 15 206 224,09 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 673 060,70

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 101 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 11 776 162,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 795 950,00

tř. 6 Výnosy celkem 15 346 172,70 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 139 948,61 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

139 948,61 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ BROŽÍKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 458 516,38

502 Spotřeba energie 260 631,03

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 158 379,42

512 Cestovné 3 241,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 361 761,37

521 Mzdové náklady 4 686 706,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 552 332,00

525 Jiné sociální pojištění 17 220,00

527 Zákonné sociální náklady 133 296,66

528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 7 949,00

551 Odpisy DHM a DNM 87 264,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 213 543,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 8 940 839,86 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 470 986,78

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 231 275,08

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 041,00

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 352 537,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 884 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 8 940 839,86 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ ČTYŘLÍSTEK (Národních hrdinů)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 722 170,84

502 Spotřeba energie 237 168,00

511 Opravy a udržování 51 934,55

512 Cestovné 12 285,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 289 165,40

521 Mzdové náklady 3 914 131,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 301 827,00

525 Jiné sociální pojištění 20 431,71

527 Zákonné sociální náklady 136 816,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 190,00

542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 6 529,00

551 Odpisy DHM a DNM 42 315,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 192 773,41

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 6 927 736,91 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 460 098,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 13 027,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 356 808,41

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 5 331 015,50

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 475 184,00

tř. 6 Výnosy celkem 7 636 132,91 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 708 396,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

708 396,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ DOUBEK (Svítkov a Lány na Důlku)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 340 917,20

502 Spotřeba energie 138 784,41

511 Opravy a udržování 142 580,00

512 Cestovné 7 698,00

513 Náklady na reprezentaci 1 875,00

518 Ostatní služby 134 262,05

521 Mzdové náklady 2 003 686,00

524 Zákonné sociální pojištění 655 230,00

525 Jiné sociální pojištění 10 131,48

527 Zákonné sociální náklady 57 099,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 2 860,00

551 Odpisy DHM a DNM 12 537,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 125 509,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 3 633 169,14 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 218 029,41

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 90 512,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 167 973,04

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 2 664 297,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 501 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 3 641 811,45 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 8 642,31 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

8 642,31 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ DRAŽKOVICE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 116 268,02

502 Spotřeba energie 482 747,80

511 Opravy a udržování 164 482,36

512 Cestovné 5 440,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 355 556,11

521 Mzdové náklady 6 683 795,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 151 457,00

525 Jiné sociální pojištění 26 022,00

527 Zákonné sociální náklady 193 176,18

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 4 606,00

551 Odpisy DHM a DNM 117 080,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 471 027,40

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 11 771 657,87 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 246 375,42

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 90 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 6 998,61

662 Finanční výnosy - úroky 781,09

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 9 321 326,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 250 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 11 915 481,12 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 143 823,25 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

143 823,25 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ DUHA (Popkovice a Staré Čívice)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 197 037,02

502 Spotřeba energie 674 005,25

511 Opravy a udržování 316 152,62

512 Cestovné 9 180,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 462 389,24

521 Mzdové náklady 7 443 103,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 517 402,00

525 Jiné sociální pojištění 31 195,19

527 Zákonné sociální náklady 207 267,10

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 38 225,00

551 Odpisy DHM a DNM 43 308,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 230 179,80

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 169 444,22 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 846 440,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 148 798,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 547 702,50

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 019 803,50

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 672 100,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 234 844,00 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 65 399,78 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

65 399,78 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ ERNO KOŠŤÁLA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 240 334,13

502 Spotřeba energie 119 059,70

511 Opravy a udržování 67 213,00

512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 90 372,79

521 Mzdové náklady 1 428 728,00

524 Zákonné sociální pojištění 471 988,00

525 Jiné sociální pojištění 5 850,00

527 Zákonné sociální náklady 33 307,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 3 175,00

551 Odpisy DHM a DNM 12 960,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 31 803,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 2 504 790,62 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 257 580,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 20 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky 162,10

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 1 910 324,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 352 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 2 540 066,10 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 35 275,48 0,00

591 Daň z příjmů 30,81

595 Dodatačné odvody daně z příjmů
35 244,67 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ HOSTOVICE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 223 388,47

502 Spotřeba energie 216 929,31

511 Opravy a udržování 203 806,36

512 Cestovné 2 908,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 291 190,70

521 Mzdové náklady 3 500 848,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 165 897,00

525 Jiné sociální pojištění 14 450,00

527 Zákonné sociální náklady 96 389,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 35 530,60

551 Odpisy DHM a DNM 43 560,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 68 080,99

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 5 862 978,43 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 120 285,25

649 Ostatní výnosy z činnosti 256 269,00

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 4 789 782,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 698 500,00

tř. 6 Výnosy celkem 5 864 836,25 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 857,82 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

1 857,82 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ JESNIČÁNKY (Raisova)

Hospodářský výsledek za účetní období



Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 279 202,95

502 Spotřeba energie 759 203,45

511 Opravy a udržování 252 528,69

512 Cestovné 19 588,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 585 056,77

521 Mzdové náklady 7 327 361,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 448 240,00

525 Jiné sociální pojištění 30 341,00

527 Zákonné sociální náklady 192 778,38

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy DHM a DNM 50 264,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 113 103,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 057 667,24 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 834 561,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 82 480,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 793 658,00

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 9 923 055,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 445 200,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 078 954,00 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 21 286,76 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

21 286,76 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ K POLABINÁM

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 054 044,18

502 Spotřeba energie 312 200,48

511 Opravy a udržování 56 322,40

512 Cestovné 1 140,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 342 418,16

521 Mzdové náklady 5 485 912,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 852 382,00

525 Jiné sociální pojištění 22 440,00

527 Zákonné sociální náklady 144 495,49

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 15 331,00

551 Odpisy DHM a DNM 44 381,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 143 734,01

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 9 474 800,72 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 995 245,23

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 124 011,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 41 976,00

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 7 526 649,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 964 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 651 881,23 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 177 080,51 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

177 080,51 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ KAMARÁD (Teplého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 510 854,49

502 Spotřeba energie 118 343,39

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 15 137,00

512 Cestovné 10 644,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 236 805,94

521 Mzdové náklady 2 834 834,00

524 Zákonné sociální pojištění 924 960,00

525 Jiné sociální pojištění 11 462,25

527 Zákonné sociální náklady 79 981,30

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
549 Ostatní náklady z činnosti 5 534,00

551 Odpisy DHM a DNM 6 696,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 52 405,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 4 807 657,37 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 307 858,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 74 770,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 215 767,00

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 3 658 279,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 596 452,00

tř. 6 Výnosy celkem 4 853 126,00 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 45 468,63 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

45 468,63 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ KAMÍNEK (Ke Kamenci)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 221 727,71 3 698,00

502 Spotřeba energie 618 389,92

511 Opravy a udržování 205 481,32

512 Cestovné 28 493,40

513 Náklady na reprezentaci 1 205,00

518 Ostatní služby 466 566,83

521 Mzdové náklady 8 471 880,00 7 400,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 831 366,00

525 Jiné sociální pojištění 33 399,00

527 Zákonné sociální náklady 229 615,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 11 146,00

551 Odpisy DHM a DNM 39 557,80

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 214 189,26

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 14 373 017,24 11 098,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 306 066,35 18 750,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 64 327,99

649 Ostatní výnosy z činnosti 32 084,90

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 11 528 904,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 441 634,00

tř. 6 Výnosy celkem 14 373 017,24 18 750,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 7 652,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 7 652,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ KLUBÍČKO (Grusova)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 583 560,12

502 Spotřeba energie 204 391,00

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 94 860,80

512 Cestovné 5 752,00

513 Náklady na reprezentaci 106,00

518 Ostatní služby 225 290,04

521 Mzdové náklady 3 773 340,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 241 398,10

525 Jiné sociální pojištění 15 382,48

527 Zákonné sociální náklady 113 634,80

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 6 987,00

551 Odpisy DHM a DNM 16 008,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 29 742,88

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 6 310 453,22 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 451 174,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 50 795,27

649 Ostatní výnosy z činnosti 250 170,96

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SF
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 5 081 515,73

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 607 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 6 440 655,96 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 130 202,74 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

130 202,74 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ KONÍČEK (Bulharská)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 390 620,80

502 Spotřeba energie 534 635,83

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 199 514,34

512 Cestovné 7 867,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 653 121,30

521 Mzdové náklady 7 551 210,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 534 671,00

525 Jiné sociální pojištění 28 408,00

527 Zákonné sociální náklady 201 896,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 10 000,00

547 Manka a škody 5 592,94

548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 19 677,00

551 Odpisy DHM a DNM 67 218,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 140 137,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 344 569,21 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 584 649,00 3 500,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 132 300,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 847,00

662 Finanční výnosy - úroky 1 992,63

672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 290 428,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 542 500,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 552 716,63 3 500,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 208 147,42 3 500,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

208 147,42 3 500,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ KORÁLEK (Rumunská)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 263 923,05

502 Spotřeba energie 737 858,73

511 Opravy a udržování 212 430,43

512 Cestovné 10 099,00

513 Náklady na reprezentaci 1 345,85

518 Ostatní služby 461 887,99

521 Mzdové náklady 7 953 728,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 664 855,00

525 Jiné sociální pojištění 32 181,00

527 Zákonné sociální náklady 232 080,87

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 11 923,00

551 Odpisy DHM a DNM 88 161,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 189 916,50

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 860 390,42 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 418 586,63

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 142 738,69

649 Ostatní výnosy z činnosti 35 076,10

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 621 889,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 642 100,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 860 390,42 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ KYTIČKA (Gebauerova)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 976 758,81

502 Spotřeba energie 440 309,55

511 Opravy a udržování 169 473,73

512 Cestovné 5 534,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 332 954,43

521 Mzdové náklady 6 167 834,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 071 700,00

525 Jiné sociální pojištění 23 704,00

527 Zákonné sociální náklady 181 875,75

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 17 120,00

551 Odpisy DHM a DNM 73 250,80

557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 80 438,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 10 540 953,07 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 108 786,17

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 5 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 73 319,00

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 8 399 992,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 090 900,00

tř. 6 Výnosy celkem 10 677 997,17 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 137 044,10 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

137 044,10 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ MLADÝCH

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 891 583,68

502 Spotřeba energie 244 497,23

511 Opravy a udržování 130 540,00

512 Cestovné 6 598,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 300 916,59

521 Mzdové náklady 5 059 918,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 659 267,00

525 Jiné sociální pojištění 20 061,32

527 Zákonné sociální náklady 142 983,80

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 18 685,50

551 Odpisy DHM a DNM 32 602,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 272 031,90

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 8 779 685,02 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 906 092,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 85 557,42

649 Ostatní výnosy z činnosti 6 245,59

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 835 869,01

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 945 921,00

tř. 6 Výnosy celkem 8 779 685,02 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ MOTÝLEK (Josefa Ressla)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 713 058,87

502 Spotřeba energie 431 062,76

511 Opravy a udržování 152 330,90

512 Cestovné 6 060,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 429 822,50

521 Mzdové náklady 3 821 091,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 275 207,00

525 Jiné sociální pojištění 15 801,71

527 Zákonné sociální náklady 106 242,80

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
549 Ostatní náklady z činnosti 10 581,00

551 Odpisy DHM a DNM 119 160,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 122 595,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 7 203 013,54 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 487 187,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 231 207,99

649 Ostatní výnosy z činnosti 301 302,97

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 5 231 520,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 952 740,00

tř. 6 Výnosy celkem 7 203 957,96 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 944,42 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 944,42 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ NA TŘÍSLE



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 049 314,25

502 Spotřeba energie 531 058,71

511 Opravy a udržování 211 180,36

512 Cestovné 2 975,00

513 Náklady na reprezentaci 901,00

518 Ostatní služby 481 971,32

521 Mzdové náklady 8 232 248,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 766 900,00

525 Jiné sociální pojištění 30 120,00

527 Zákonné sociální náklady 231 522,76

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 31 975,00

551 Odpisy DHM a DNM 87 255,50

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 270 764,20

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 928 186,10 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 149 997,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 177 423,40

649 Ostatní výnosy z činnosti 6 996,70

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 761 769,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 832 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 928 186,10 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ ODBORÁŘŮ



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 840 133,56

502 Spotřeba energie 254 676,21

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 17 530,50

512 Cestovné 10 186,00

513 Náklady na reprezentaci 396,00

518 Ostatní služby 292 828,03

521 Mzdové náklady 5 056 633,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 675 277,00

525 Jiné sociální pojištění 18 937,00

527 Zákonné sociální náklady 146 865,85

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 11 790,00

551 Odpisy DHM a DNM 55 794,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 214 627,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 8 595 674,15 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 892 685,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 32 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 640,25

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 870 408,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 801 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 8 598 733,25 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 059,10 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 3 059,10 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ OHRAZENICE (Školská)



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 872 493,70 3 054,52

502 Spotřeba energie 414 142,31

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 212 052,55

512 Cestovné 5 911,00

513 Náklady na reprezentaci 862,00

518 Ostatní služby 406 928,18

521 Mzdové náklady 4 992 558,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 677 526,00

525 Jiné sociální pojištění 17 698,00

527 Zákonné sociální náklady 121 606,80

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 5 647,00

551 Odpisy DHM a DNM 33 456,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek 500,00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 25 716,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 8 787 097,54 3 054,52

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 935 155,38 4 000,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 32 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 31 581,00

662 Finanční výnosy - úroky 490,99

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 845 052,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 188 500,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 032 779,37 4 000,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 245 681,83 945,48

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

245 681,83 945,48

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ PASTELKA (Družstevní)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 394 889,16

502 Spotřeba energie 634 841,66

511 Opravy a udržování 127 769,55

512 Cestovné 16 051,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 402 688,36

521 Mzdové náklady 7 549 499,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 529 668,00

525 Jiné sociální pojištění 28 539,53

527 Zákonné sociální náklady 247 485,60

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 42 524,00

551 Odpisy DHM a DNM 12 480,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřezených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 253 904,47

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 240 340,33 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 547 178,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 98 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 28 656,00

662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 267 572,62

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 427 624,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 369 030,62 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 128 690,29 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 128 690,29 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ POSPÍŠILOVO NÁMĚSTÍ



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 491 563,29

502 Spotřeba energie 169 287,46

511 Opravy a udržování 93 077,50

512 Cestovné 4 051,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 223 993,49

521 Mzdové náklady 2 702 847,00

524 Zákonné sociální pojištění 900 321,00

525 Jiné sociální pojištění 10 392,00

527 Zákonné sociální náklady 72 622,60

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 9 251,00

551 Odpisy DHM a DNM 20 172,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 89 042,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 4 786 620,34 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 464 086,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 69 751,00

649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky 122,03

672 Výnosy z nároků na prostředky SR 3 697 781,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 593 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 4 824 740,03 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 38 119,69 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

38 119,69 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ ROSICE NAD LABEM (Holého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 775 135,41

502 Spotřeba energie 278 186,33

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 209 054,30

512 Cestovné 1 475,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 371 172,17

521 Mzdové náklady 4 930 009,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 660 840,00

525 Jiné sociální pojištění 20 581,00

527 Zákonné sociální náklady 148 090,17

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 11 388,00

551 Odpisy DHM a DNM 54 792,00

553 Zůstatková cena prodaného DHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 46 083,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 8 506 806,38 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 821 811,89

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
648 Čerpání fondů 20 886,49

649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 755 108,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 909 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 8 506 806,38 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ SLUNÍČKO (Gorkého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 962 850,40

502 Spotřeba energie 483 457,86

511 Opravy a udržování 41 461,77

512 Cestovné 18 058,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 936 032,62 2 220,00

521 Mzdové náklady 5 583 260,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 884 557,00

525 Jiné sociální pojištění 22 086,00

527 Zákonné sociální náklady 176 238,15

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy DHM a DNM 11 099,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 419 036,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 10 538 136,80 2 220,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 581 063,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 87 530,44

649 Ostatní výnosy z činnosti 746 028,00 6 000,00

662 Finanční výnosy - úroky 198,36

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 7 475 317,00

672 Výnosy z nároků na prostředky státní fondy 500 000,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 148 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 10 538 136,80 6 000,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 3 780,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 3 780,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ SRDÍČKO (Luďka Matury)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 345 199,37

502 Spotřeba energie 173 577,79

511 Opravy a udržování 44 874,39

512 Cestovné 2 954,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 303 796,02

521 Mzdové náklady 2 808 950,00

524 Zákonné sociální pojištění 910 323,00

525 Jiné sociální pojištění 11 286,00

527 Zákonné sociální náklady 75 676,50

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 30 511,40

551 Odpisy DHM a DNM 14 304,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 29 006,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 4 750 458,47 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 245 978,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 13 483,90

649 Ostatní výnosy z činnosti 196 947,00

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 3 713 776,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 609 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 4 779 184,90 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 28 726,43 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

28 726,43 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ WINTROVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 053 241,73

502 Spotřeba energie 643 307,32

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 172 610,56

512 Cestovné 4 027,00

513 Náklady na reprezentaci 518,00

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb -6 075,00
518 Ostatní služby 443 870,70

521 Mzdové náklady 6 413 717,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 133 267,00

525 Jiné sociální pojištění 11 989,05

527 Zákonné sociální náklady 179 118,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 32 312,93

551 Odpisy DHM a DNM 27 834,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 99 804,79

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 11 209 543,08 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 769 191,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 75 729,59

649 Ostatní výnosy z činnosti 527 133,00

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 8 663 320,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 211 310,00

tř. 6 Výnosy celkem 11 246 683,59 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 37 140,51 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

37 140,51 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ nábřeží ZÁVODU MÍRU

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 461 066,36 1 320,00

502 Spotřeba energie 711 611,51 3 960,00

511 Opravy a udržování 164 589,10 1 440,00

512 Cestovné 22 524,00

513 Náklady na reprezentaci 3 755,56

518 Ostatní služby 604 158,29

521 Mzdové náklady 7 678 194,00 24 000,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 538 100,00

525 Jiné sociální pojištění 30 503,00

527 Zákonné sociální náklady 220 287,84

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 16 135,00

551 Odpisy DHM a DNM 78 562,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 111 548,40

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 13 641 035,06 30 720,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 750 803,00 66 615,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
648 Čerpání fondů 111 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 38 794,20

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 367 303,00

672 Výnosy z nároků na prostředky - státní fondy 33 472,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 504 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 805 372,20 66 615,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 164 337,14 35 895,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

164 337,14 35 895,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

MŠ ZVONEČEK (Sluneční)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 054 222,17 2 621,25

502 Spotřeba energie 595 514,93 27 994,95

511 Opravy a udržování 113 539,50 699,00

512 Cestovné 10 864,00

513 Náklady na reprezentaci 2 628,00

518 Ostatní služby 579 659,84 11 917,95

521 Mzdové náklady 9 458 621,00 3 600,00

524 Zákonné sociální pojištění 3 190 011,00 1 217,00

525 Jiné sociální pojištění 37 339,11 23,52

527 Zákonné sociální náklady 252 907,00 72,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 13 587,00

551 Odpisy DHM a DNM 84 708,15 7 094,85

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 185 749,65

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 15 579 351,35 55 240,52

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 817 037,23 85 020,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 363 419,43

649 Ostatní výnosy z činnosti 3 616,00

662 Finanční výnosy - úroky 577,69

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 12 663 151,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 731 550,00

tř. 6 Výnosy celkem 15 579 351,35 85 020,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 29 779,48

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 29 779,48

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ a MŠ ARTURA KRAUSE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 866 185,39 3 789,00

502 Spotřeba energie 1 649 639,20 98 000,00

511 Opravy a udržování 276 856,26

512 Cestovné 82 633,00

513 Náklady na reprezentaci 679,00

518 Ostatní služby 831 097,35 12 048,00

521 Mzdové náklady 25 447 835,00 129 037,00

524 Zákonné sociální pojištění 8 503 654,00 21 505,00

525 Jiné sociální pojištění 105 373,00 266,00

527 Zákonné sociální náklady 573 317,70 1 266,74

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 64 536,00

551 Odpisy DHM a DNM 308 062,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 284 059,06

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 41 993 926,96 265 911,74

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 923 883,00 60 700,00

603 Výnosy z pronájmu 329 634,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje dl.hm.maj. kromě pozemků
648 Čerpání fondů 397 718,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 11 778,00

662 Finanční výnosy - úroky 8 591,71 221,68

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 34 013 116,32

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 804 750,00

tř. 6 Výnosy celkem 42 159 837,03 390 555,68

Výsledek hospodaření před zdaněním 165 910,07 124 643,94

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

165 910,07 124 643,94

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 5 664 439,70 44 779,00

502 Spotřeba energie 2 001 593,89 134 120,00

511 Opravy a udržování 1 203 018,25 69 700,00

512 Cestovné 31 467,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 398 263,95 27 920,00

521 Mzdové náklady 27 979 181,00 219 997,00

524 Zákonné sociální pojištění 9 303 870,00 59 523,00

525 Jiné sociální pojištění 115 344,05 737,00

527 Zákonné sociální náklady 733 956,00 5 907,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 87 200,00

551 Odpisy DHM a DNM 681 140,50 14 800,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 917 735,90 26 530,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 50 117 210,24 604 013,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 4 590 591,00 565 025,00

603 Výnosy z pronájmu 242 575,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 1 016 084,72

649 Ostatní výnosy z činnosti 26 038,00

662 Finanční výnosy - úroky 8 718,00

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 37 702 706,23

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 569 485,29

tř. 6 Výnosy celkem 49 913 623,24 807 600,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -203 587,00 203 587,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-203 587,00 203 587,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 447 707,95 20 967,00

502 Spotřeba energie 2 075 972,78 129 103,32

511 Opravy a udržování 1 218 087,37

512 Cestovné 57 410,00

513 Náklady na reprezentaci 6 057,00

518 Ostatní služby 1 551 672,73 23 790,64

521 Mzdové náklady 31 057 354,00 397 625,00

524 Zákonné sociální pojištění 10 380 110,00 32 250,00

525 Jiné sociální pojištění 128 605,00 400,00

527 Zákonné sociální náklady 797 816,76 1 651,30

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 50 022,00

551 Odpisy DHM a DNM 548 524,87

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
557 Náklady z vyřazených pohledávek 31 824,00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 523 280,77

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 52 874 445,23 605 787,26

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 209 242,00 269 421,00

603 Výnosy z pronájmu 339 950,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
648 Čerpání fondů 895 060,54

649 Ostatní výnosy z činnosti 532 212,10

662 Finanční výnosy - úroky 8 550,72 250,83

669 Ostatní finanční výnosy
671 Výnosy z nároků na prostředky SR 42 205 541,55

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 573 030,87

tř. 6 Výnosy celkem 53 423 637,78 609 621,83

Výsledek hospodaření před zdaněním 549 192,55 3 834,57

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

549 192,55 3 834,57Hospodářský výsledek za účetní období

ZŠ DRUŽSTEVNÍ

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 943 534,10

502 Spotřeba energie 1 985 939,33 42 985,00

511 Opravy a udržování 821 404,00

512 Cestovné 71 146,00

513 Náklady na reprezentaci 2 862,00

518 Ostatní služby 1 190 497,11 32,00

521 Mzdové náklady 25 955 425,00 280 274,00

524 Zákonné sociální pojištění 8 657 739,00 59 259,00

525 Jiné sociální pojištění 98 401,68 734,07

527 Zákonné sociální náklady 604 711,58 2 149,96

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 44 273,00

551 Odpisy DHM a DNM 366 855,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek 55 034,00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 489 287,20

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 44 287 109,00 385 434,03

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 967 331,00 73 950,00

603 Výnosy z pronájmu 480 398,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 346 816,07

649 Ostatní výnosy z činnosti 852 285,00

662 Finanční výnosy - úroky 10 506,15 227,37

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 34 905 070,78

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 5 205 100,00

tř. 6 Výnosy celkem 44 287 109,00 554 575,37

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 169 141,34

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 169 141,34

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ ERNO KOŠŤÁLA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 898 269,52 9 512,12

502 Spotřeba energie 1 217 558,88 82 434,72

504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 496 594,51 125,54

512 Cestovné 39 420,00

513 Náklady na reprezentaci 1 328,00

518 Ostatní služby 1 175 612,08 9 426,98

521 Mzdové náklady 22 811 307,00 14 813,00

524 Zákonné sociální pojištění 7 473 340,38 970,62

525 Jiné sociální pojištění 92 621,34 12,05

527 Zákonné sociální náklady 560 382,17 57,40

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 1 562,00

547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 2 500,00

551 Odpisy DHM a DNM 161 436,58 227,42

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 573 925,00

562 Úroky
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 37 505 857,46 117 579,85

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 193 299,00 12 186,00

603 Výnosy z pronájmu 110 920,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 91 367,01

649 Ostatní výnosy z činnosti 573 210,80

662 Finanční výnosy - úroky 1 877,21

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 30 869 475,60

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 3 771 424,00

tř. 6 Výnosy celkem 37 500 653,62 123 106,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -5 203,84 5 526,15

591 Daň z příjmů 322,31

595 Dodatačné odvody daně z příjmů
-5 526,15 5 526,15

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ JOSEFA RESSLA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 5 143 182,77 5 120,00

502 Spotřeba energie 2 198 123,09 23 731,00

504 Prodané zboží 15 240,00 29 700,00

511 Opravy a udržování 628 471,69

512 Cestovné 77 875,00

513 Náklady na reprezentaci 1 267,71

518 Ostatní služby 4 337 229,53 12 339,00

521 Mzdové náklady 31 485 059,00 49 650,00

524 Zákonné sociální pojištění 10 467 168,00

525 Jiné sociální pojištění 121 623,40

527 Zákonné sociální náklady 796 573,04

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 94 075,00

551 Odpisy DHM a DNM 371 750,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého mejetku 616 525,29

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 56 354 163,52 120 540,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 923 145,27 369 055,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 29 700,00

621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 57 652,12

649 Ostatní výnosy z činnosti 14 885,46

662 Finanční výnosy - úroky 11 906,48 536,37

669 Ostatní finanční výnosy ,

672 Výnosy z nároků na prostředky SR 42 692 358,42

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 788 027,59

tř. 6 Výnosy celkem 56 487 975,34 399 291,37

Výsledek hospodaření před zdaněním 133 811,82 278 751,37

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

133 811,82 278 751,37Hospodářský výsledek za účetní období

ZŠ NPOR. ELIÁŠE

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 458 620,92 609 066,70

502 Spotřeba energie 1 355 377,31 267 550,08

511 Opravy a udržování 496 369,37 14 690,60

512 Cestovné 21 621,00

513 Náklady na reprezentaci 1 311,00

518 Ostatní služby 1 662 204,32 36 202,40

521 Mzdové náklady 15 821 085,00 274 079,00

524 Zákonné sociální pojištění 5 196 902,00 83 515,00

525 Jiné sociální pojištění 65 455,95

527 Zákonné sociální náklady 361 565,92 5 377,32

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 62 766,00

551 Odpisy DHM a DNM 268 396,80 22 633,20

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 551 365,63 1 079,76

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 28 323 041,22 1 314 194,06

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 966 902,41 1 531 937,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
644 Výnosy z prodeje materiálu
648 Čerpání fondů 30 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 3 115,89

662 Finanční výnosy - úroky 7 710,07

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 21 527 641,18

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 3 959 082,31

tř. 6 Výnosy celkem 28 494 451,86 1 531 937,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 171 410,64  

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

171 410,64 #HODNOTA!

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ a MŠ OHRAZENICE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 352 854,96

502 Spotřeba energie 274 576,65

511 Opravy a udržování 241 007,86

512 Cestovné 13 168,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 822 656,83

521 Mzdové náklady 7 490 557,00

524 Zákonné sociální pojištění 2 482 830,00

525 Jiné sociální pojištění 30 766,11

527 Zákonné sociální náklady 186 349,68

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 4 716,75

551 Odpisy DHM a DNM 17 064,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 145 475,30

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 12 062 023,14 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 220 407,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 155 309,46

649 Ostatní výnosy z činnosti 5 002,19

662 Finanční výnosy - úroky 2 380,71

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 098 399,67

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 691 200,00

tř. 6 Výnosy celkem 12 172 699,03 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 110 675,89 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

110 675,89 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ a MŠ PARDUBIČKY

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 130 419,26 181 096,94

502 Spotřeba energie 1 303 934,53 242 723,77

511 Opravy a udržování 852 022,55 1 939,00

512 Cestovné 59 481,00

513 Náklady na reprezentaci 4 104,00

518 Ostatní služby 2 311 084,99 19 891,00

521 Mzdové náklady 29 034 633,00 125 175,00

524 Zákonné sociální pojištění 9 748 690,00 25 181,00

525 Jiné sociální pojištění 120 807,98 313,00

527 Zákonné sociální náklady 736 522,05 2 816,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 76 767,00

551 Odpisy DHM a DNM 143 672,00 3 849,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 744 397,77 983,00

563 Kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 49 266 536,13 603 967,71

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 329 940,05 852 592,79

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu 151 849,00

648 Čerpání fondů 54 374,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 1 285 024,16

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 39 653 738,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 970 300,00

tř. 6 Výnosy celkem 49 445 225,21 852 592,79

Výsledek hospodaření před zdaněním 178 689,08 248 625,08

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

178 689,08 248 625,08Hospodářský výsledek za účetní období

ZŠ PRODLOUŽENÁ

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 814 470,37 11 346,00

502 Spotřeba energie 1 120 568,52 32 902,50

511 Opravy a udržování 423 701,25

512 Cestovné 47 765,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 153 537,09 14 237,50

521 Mzdové náklady 21 695 334,00 180 700,00

524 Zákonné sociální pojištění 7 125 607,00 6 100,00

525 Jiné sociální pojištění 85 936,00 76,00

527 Zákonné sociální náklady 559 501,64 360,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 4 000,00

547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 192 552,00

551 Odpisy DHM a DNM 362 822,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 510 949,49

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 36 096 744,36 245 722,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 220 791,44 193 704,00

603 Výnosy z pronájmu 157 725,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 193 751,42

649 Ostatní výnosy z činnosti 8 714,87

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 29 244 997,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 428 489,63

tř. 6 Výnosy celkem 36 096 744,36 351 429,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 105 707,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 105 707,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ SPOŘILOV

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 572 961,48 291 276,34

502 Spotřeba energie 1 351 178,74 89 322,00

511 Opravy a udržování 732 535,62 30 766,80

512 Cestovné 106 210,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 260 582,02 66 269,25

521 Mzdové náklady 31 388 776,00 394 454,00

524 Zákonné sociální pojištění 10 444 627,00 66 307,00

525 Jiné sociální pojištění 121 413,00 975,00

527 Zákonné sociální náklady 794 752,40 3 382,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 100,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 174 954,73 4 846,35

551 Odpisy DHM a DNM 451 592,50 2 750,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 768 621,36

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 52 168 304,85 950 348,74

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 721 151,00 1 002 385,00

603 Výnosy z pronájmu 26 980,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 279 735,66

649 Ostatní výnosy z činnosti 12 459,84

662 Finanční výnosy - úroky 9 266,66 177,43

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 42 326 763,84

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 5 847 238,60

tř. 6 Výnosy celkem 52 196 615,60 1 029 542,43

Výsledek hospodaření před zdaněním 28 310,75 79 193,69

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

28 310,75 79 193,69

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ STAŇKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 936 051,64

502 Spotřeba energie 2 272 245,16 240 972,70

511 Opravy a udržování 895 505,75

512 Cestovné 190 709,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 927 128,94 11 552,50

521 Mzdové náklady 31 431 581,00 431 785,00

524 Zákonné sociální pojištění 10 460 681,00 90 775,00

525 Jiné sociální pojištění 124 561,50

527 Zákonné sociální náklady 893 568,49 8 128,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 369 743,48

551 Odpisy DHM a DNM 509 708,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 618 039,70

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 53 629 523,66 783 213,20

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 4 019 290,00 1 006 368,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
648 Čerpání fondů 181 850,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 280 681,95

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 42 759 261,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 616 356,20

tř. 6 Výnosy celkem 53 857 439,15 1 006 368,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 227 915,49 223 154,80

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

227 915,49 223 154,80

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ STUDÁNKA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 844 788,78 1 354,06

502 Spotřeba energie 670 173,85 3 896,28

511 Opravy a udržování 239 334,19

512 Cestovné 58 331,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 4 497 561,65 1 251,36

521 Mzdové náklady 19 600 089,00 23 886,00

524 Zákonné sociální pojištění 6 575 670,14 8 098,86

525 Jiné sociální pojištění 81 486,79 100,30

527 Zákonné sociální náklady 452 152,66 477,72

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 54 082,00

551 Odpisy DHM a DNM 326 888,20

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 250 214,50

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 35 650 772,76 39 064,58

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 326 868,47

603 Výnosy z pronájmu 53 065,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 535 582,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 974,00

662 Finanční výnosy - úroky 1 529,80

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 26 728 677,49

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 7 233 240,00

tř. 6 Výnosy celkem 36 826 871,76 53 065,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 176 099,00 14 000,42

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

1 176 099,00 14 000,42

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ SVÍTKOV

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 5 148 814,64 4 883,00

502 Spotřeba energie 2 206 395,20

511 Opravy a udržování 1 079 982,27

512 Cestovné 83 346,00

513 Náklady na reprezentaci 932,00

518 Ostatní služby 785 467,68 1 476,00

521 Mzdové náklady 25 306 008,00 206 357,00

524 Zákonné sociální pojištění 8 404 820,00 29 026,00

525 Jiné sociální pojištění 74 515,00

527 Zákonné sociální náklady 688 587,77

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 77 339,00

551 Odpisy DHM a DNM 325 104,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 555 564,89

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 44 736 876,45 241 742,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 4 144 494,79 217 050,00

603 Výnosy z pronájmu 79 750,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 130 020,39

649 Ostatní výnosy z činnosti 606 784,00 3 600,00

662 Finanční výnosy - úroky 2 039,25 26,02

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 34 593 972,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 5 200 882,00

tř. 6 Výnosy celkem 44 678 192,43 300 426,02

Výsledek hospodaření před zdaněním -58 684,02 58 684,02

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-58 684,02 58 684,02

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 709 169,34 15 616,00

502 Spotřeba energie 1 559 946,81

504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 432 432,75

512 Cestovné 180 233,00

513 Náklady na reprezentaci 4 648,00

518 Ostatní služby 1 274 174,08 62 098,00

521 Mzdové náklady 12 324 000,00 139 748,00

524 Zákonné sociální pojištění 4 069 292,33 46 609,67

525 Jiné sociální pojištění 50 422,20 577,50

527 Zákonné sociální náklady 287 565,10 2 794,96

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 460,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 36 339,72

551 Odpisy DHM a DNM 129 482,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek 5 616,00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 176 265,50

563 Kurzové ztráty 1 475,44

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 22 241 522,27 267 444,13

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 708 958,18 106 222,00

603 Výnosy z pronájmů 395 710,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
644 Výnosy z prodeje materiálu 50,00

648 Čerpání fondů 296 633,15

649 Ostatní výnosy z činnosti 570 057,29

662 Úroky
663 Kurzové zisky 
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 16 742 881,59

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 2 766 622,12

tř. 6 Výnosy celkem 22 085 152,33 501 982,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -156 369,94 234 537,87

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-156 369,94 234 537,87

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ WALDORFSKÁ

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 971 013,91

502 Spotřeba energie 2 001 611,46 48 210,44

511 Opravy a udržování 342 928,30 8 428,60

512 Cestovné 65 653,00

513 Náklady na reprezentaci 9 007,00

518 Ostatní služby 1 318 058,23

521 Mzdové náklady 24 741 146,00 37 112,00

524 Zákonné sociální pojištění 8 296 170,00

525 Jiné sociální pojištění 126 310,43

527 Zákonné sociální náklady 495 127,02

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 66 804,00

547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 84 409,35

551 Odpisy DHM a DNM 388 300,38

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 961 974,40

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 42 868 513,48 93 751,04

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 810 188,77

603 Výnosy z pronájmu 310 091,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
648 Čerpání fondů 98 815,47

649 Ostatní výnosy z činnosti 370 835,31

662 Finanční výnosy - úroky 2 431,79

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 34 099 122,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 5 270 780,18

tř. 6 Výnosy celkem 42 652 173,52 310 091,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -216 339,96 216 339,96

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-216 339,96 216 339,96

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZŠ nábřeží ZÁVODU MÍRU

Hospodářský výsledek za účetní období



zdravotnictví

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 715 730,41 1 047,50

502 Spotřeba energie 636 358,84 251,00

511 Opravy a udržování 71 541,69 52,50

512 Cestovné 47 670,00

513 Náklady na reprezentaci 8 695,00

518 Ostatní služby 419 036,35

521 Mzdové náklady 9 032 288,50 607,50

524 Zákonné sociální pojištění 2 902 488,00

525 Jiné sociální pojištění 41 206,41

527 Zákonné sociální náklady 322 550,71

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 52 151,00

551 Odpisy DHM a DNM 23 209,00 35,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 360 187,57

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 14 633 113,48 1 993,50

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 4 420 937,33 65 131,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 98 139,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 466,00

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚP 815 579,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 332 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 14 669 121,33 65 131,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 36 007,85 63 137,50

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

36 007,85 63 137,50

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Hospodářský výsledek za účetní období



zdravotnictví

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 438 932,64

502 Spotřeba energie 236 658,60

511 Opravy a udržování 16 700,00

512 Cestovné 7 904,00

513 Náklady na reprezentaci 609,00

518 Ostatní služby 218 999,42

521 Mzdové náklady 4 988 352,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 638 963,00

525 Jiné sociální pojištění 19 489,88

527 Zákonné sociální náklady 168 521,24

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 17 528,00

551 Odpisy DHM a DNM 18 720,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 121 775,98

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 7 893 153,76 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 323 767,12

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
648 Čerpání fondů 119 311,17

649 Ostatní výnosy z činnosti 12 812,20

662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 2 977 263,27

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 460 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 7 893 153,76 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

RATOLEST - dětská péče a léčebná rehabilitace

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 053 212,50 49 000,64

502 Spotřeba energie 1 360 130,05 241 224,50

504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 527 278,30 87 986,00

512 Cestovné 62 691,00

513 Náklady na reprezentaci 16 769,85

518 Ostatní služby 4 099 194,24 269 467,19

521 Mzdové náklady 11 451 124,00 188 296,00

524 Zákonné sociální pojištění 3 178 294,00 11 136,00

525 Jiné sociální pojištění 36 990,00

527 Zákonné sociální náklady 560 699,64 372,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční 3 600,00

538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 214,00

542 Jiné pokuty a penále 572,00

547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 233 055,80 31 394,00

551 Odpisy DHM a DNM 222 198,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 137 866,99

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 23 940 076,37 882 690,33

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 6 202 245,02 61 788,98

603 Výnosy z pronájmu 1 262 081,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 642 735,56

649 Ostatní výnosy z činnosti 7,56

662 Finanční výnosy - úroky 1 791,95

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 12 819 418,99

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 251 902,00

tř. 6 Výnosy celkem 23 918 101,08 1 323 869,98

Výsledek hospodaření před zdaněním -21 975,29 441 179,65

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-21 975,29 441 179,65

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

DDM ALFA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 366 423,22 21 600,00

502 Spotřeba energie 909 895,39 24 589,00

511 Opravy a udržování 172 055,70 279 796,46

512 Cestovné 50 271,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 970 864,06 138 613,00

521 Mzdové náklady 6 399 235,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 783 081,00

525 Jiné sociální pojištění 49 666,00

527 Zákonné sociální náklady 145 596,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 345,00

551 Odpisy DHM a DNM 139 175,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 157 496,74

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 12 144 104,11 464 598,46

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 4 006 340,00

603 Výnosy z pronájmu 761 704,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 91 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 87 399,00

662 Finanční výnosy - úroky 773,75

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 4 907 267,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 3 539 800,00

tř. 6 Výnosy celkem 12 632 579,75 761 704,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 488 475,64 297 105,54

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

488 475,64 297 105,54

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

DDM BETA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 623 805,20

502 Spotřeba energie 801 714,26

504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 198 642,00 22 554,50

512 Cestovné 120 492,00

513 Náklady na reprezentaci 41 939,00

518 Ostatní služby 1 177 935,44

521 Mzdové náklady 18 250 468,00 5 510,00

524 Zákonné sociální pojištění 5 932 700,00

525 Jiné sociální pojištění 73 517,05

527 Zákonné sociální náklady 546 515,38

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 27 683,00

551 Odpisy DHM a DNM 138 629,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majektu 1 150 431,00

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 29 084 471,33 28 064,50

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 124 637,00

603 Výnosy z pronájmu 81 995,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
648 Čerpání fondů 303 600,00
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 24 320 910,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 1 713 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 29 462 147,00 81 995,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 377 675,67 53 930,50

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

377 675,67 53 930,50

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZUŠ HAVLÍČKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 549 075,83

502 Spotřeba energie 743 054,00

504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 441 635,31

512 Cestovné 50 886,63

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 2 079 597,52

521 Mzdové náklady 16 766 458,00

524 Zákonné sociální pojištění 5 552 325,00

525 Jiné sociální pojištění 64 791,00

527 Zákonné sociální náklady 475 048,28

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 129 031,00

551 Odpisy DHM a DNM 163 358,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 994 766,71

563 Finanční náklady - kurzové ztráty 153,34

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 28 010 180,62 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 407 931,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 210 224,00

649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky
663 Kurzové zisky 2,03

672 Výnosy z nároků na prostředky SR 22 553 939,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 2 436 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 28 608 096,03 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 597 915,41 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

597 915,41 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

ZUŠ LONKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 235 860,78 1 219 251,78

502 Spotřeba energie 2 663 038,58 371 000,00

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží 84 588,26 6 314,61

511 Opravy a udržování 620 695,88

512 Cestovné 513 444,05 2 085,00

513 Náklady na reprezentaci 490 507,07

518 Ostatní služby 18 274 894,02 1 755 077,06

521 Mzdové náklady 48 720 531,00 165 697,00

524 Zákonné sociální pojištění 14 788 833,68 48 926,32

525 Jiné sociální pojištění 115 283,74

527 Zákonné sociální náklady 2 010 110,76

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 1 415 899,97 0,33

551 Odpisy DHM 709 348,00 99 000,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 790 637,24

556 Tvorba a zúčtování opravných položek
563 Finanční náklady 
563 Kurzové ztráty 1 730,14

569 Ostatní finanční náklady 214 642,09

tř. 5 Náklady celkem 94 650 045,26 3 667 352,10

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 29 772 827,00

602 Výnosy z prodeje služeb 1 223 997,10 3 770 800,57

603 Výnosy z pronájmu 914 808,90 222 697,00

604 Výnosy z prodaného zboží 251 213,39 9 758,52

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje drobného dlouhodobého majetku
648 Čerpání fondů 436 760,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 115 810,45 0,02

662 Finanční výnosy - úroky 2 173,81

663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 5 000 000,00

672 Výnosy z nároků na prostředky PK 4 750 000,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 52 146 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 94 613 590,65 4 003 256,11

Výsledek hospodaření před zdaněním -36 454,61 335 904,01

591 Daň z příjmů 258,28

595 Dodatačné odvody daně z příjmů
-36 712,89 335 904,01

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 522 486,15 1 229,06

502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží 31 045,23 555,77

511 Opravy a udržování 171 249,18

512 Cestovné 371 778,91

513 Náklady na reprezentaci 49 647,60

518 Ostatní služby 6 549 051,58 8 896,82

521 Mzdové náklady 22 300 408,00

524 Zákonné sociální pojištění 6 390 370,00

525 Jiné sociální pojištění 47 796,72

527 Zákonné sociální náklady 605 648,88

528 JIné sociální náklady
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 141 848,00

551 Odpisy DHM a DNM 577 778,00

553 Zůstatková cena prodaného DDHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 78 776,00

563 Finanční náklady - kurzové ztráty 25 784,69

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 37 863 668,94 10 681,65
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 6 870 954,84 81 142,00

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 56 081,44 1 078,56

621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu 3 500,00

646 Výnosy z prodeje DDHM 2 500,00

648 Čerpání fondů 165 000,00

649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky 1 335,52

663 Finanční výnosy - kurzové zisky 7 662,88

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 850 000,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 25 380 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 39 337 034,68 82 220,56
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 473 365,74 71 538,91

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

1 473 365,74 71 538,91

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

KOMORNÍ FILHARMONIE

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 569 884,08 804,34

502 Spotřeba energie 166 952,17 2 126,46

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 94 018,80 2 981,20

512 Cestovné 72 299,34

513 Náklady na reprezentaci 22 451,66

518 Ostatní služby 3 838 570,44 45 074,27

521 Mzdové náklady 3 513 290,81 43 633,19

524 Zákonné sociální pojištění 1 129 690,33 13 715,67

525 Jiné sociální pojištění 14 185,00

527 Zákonné sociální náklady 136 043,00

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 16,00

542 Jiné pokuty a penále 1 006,00

543 Dary
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 72 288,70

551 Odpisy DHM a DNM 68 443,42 3 094,58

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 140 670,85

563 Finanční náklady - kurzové ztráty 7 100,27

569 Ostatní finanční náklady
tř. 5 Náklady celkem 9 846 910,87 111 429,71

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 504 506,00 96 598,00

603 Výnosy z pronájmu 182 350,00

604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DHM
648 Čerpání fondů 270 700,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 14 341,57 31 836,32

662 Finanční výnosy - úroky
663 Finanční výnosy - kurzové zisky 60,73

669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 1 556 000,00

672 Výnosy z nároků na prostředky PK 55 000,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 7 415 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 815 608,30 310 784,32

Výsledek hospodaření před zdaněním -31 302,57 199 354,61

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-31 302,57 199 354,61

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

CENTRUM PRO OTEVŘENOU KULTURU

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 161 064,87 7 848,41

502 Spotřeba energie 147 570,71

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 150 000,00

504 Prodané zboží 470 802,22

511 Opravy a udržování 16 659,00

512 Cestovné 4 617,00

513 Náklady na reprezentaci 34 403,00

518 Ostatní služby 3 919 036,96 2 000,00

521 Mzdové náklady 3 803 353,00

524 Zákonné sociální pojištění 1 065 419,00

525 Jiné sociální pojištění 13 203,00

527 Zákonné sociální náklady 156 397,00

528 JIné sociální náklady 11 700,70

531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 1 340,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
543 Dary
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 67 987,99

551 Odpisy DHM a DNM 18 102,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 28 739,00 54 022,36

563 Finanční náklady - kurzové ztráty 14 550,23

569 Ostatní finanční náklady 143 367,03

tř. 5 Náklady celkem 9 757 510,49 534 672,99

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 339 487,89 216 100,84

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 642 768,94

621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DHM
648 Čerpání fondů 71 919,81

649 Ostatní výnosy z činnosti 22 674,21

662 Finanční výnosy - úroky
663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
671 Výnosy z nároků na prostředky Pk 508 523,40

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 7 942 582,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 885 187,31 858 869,78

Výsledek hospodaření před zdaněním 127 676,82 324 196,79

591 Daň z příjmů 8 458,80 21 751,20

595 Dodatačné odvody daně z příjmů
119 218,02 302 445,59

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Hospodářský výsledek za účetní období



sociální oblast

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 20 515 133,91 1 891 334,35

502 Spotřeba energie 8 494 699,86 266 976,35

504 Prodané zboží 119 029,28

511 Opravy a udržování 2 948 870,53 83 565,08

512 Cestovné 38 434,00

513 Náklady na reprezentaci 6 988,00

518 Ostatní služby 5 326 887,39 381 305,77

521 Mzdové náklady 128 126 658,66 908 250,34

524 Zákonné sociální pojištění 42 928 829,80 318 581,20

525 Jiné sociální pojištění 527 322,94

527 Zákonné sociální náklady 3 218 504,66 22 314,50

528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 19 547,62 500,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 356 012,68 2 519,97

551 Odpisy DHM a DNM 6 486 112,40 120 525,98

553 Zůstatková cena prodaného DDHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv -273 821,00
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 596 156,23 124 947,59

563 Finanční náklady - kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 220 316 337,68 4 239 850,41

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 37 549,27

602 Výnosy z prodeje služeb 109 873 587,10 4 998 846,75

603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 265 567,76

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu 121 192,90

646 Výnosy z prodeje DDHM 491 100,00

648 Čerpání fondů 317 394,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 1 074,28 6,90

662 Finanční výnosy - úroky 11 118,05

663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 68 010 600,00

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 40 638 800,00

tř. 6 Výnosy celkem 219 502 415,60 5 264 421,41

Výsledek hospodaření před zdaněním -813 922,08 1 024 571,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-813 922,08 1 024 571,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC

Hospodářský výsledek za účetní období
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I. 

ÚVODNÍ ČÁST 
 
1. Charakteristika VČD 
 
Východočeské divadlo Pardubice (dále jen VČD) je příspěvková organizace 
statutárního města Pardubice zřízená k uspokojování kulturních potřeb občanů 
města v oblasti profesionálního divadelního umění a k činnostem souvisejícím, 
a to bez účelu dosažení zisku. Hlavního účelu dosahuje organizace zejména: 
 

1. Tvorbou, výrobou a inscenováním divadelních her na vlastních divadelních 
scénách, a to živým provozováním díla ve smyslu § 19 Zákona 
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném 
znění. 

2. Provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pro 
pořadatele v Pardubickém kraji, na území České republiky i v zahraničí. 

3. Tvorbou a organizací dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, 
přehlídek a festivalů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců dle 
Zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. 

4. Zajišťováním provozu divadelních scén, včetně provozu ubytoven pro 
umělecké pracovníky, údržby a správy majetku. 

5. Ediční, propagační a publikační činností směřující k podpoře hlavní 
činnosti, vydáváním, veřejným šířením a prodejem neperiodických 
a nahraných nosičů ve smyslu Zákona č. 37/1995 Sb. v platném znění. 

6. Předprodejem vstupenek na vlastní a cizí programy. 
7. Organizováním rozvíjení a výuky uměleckých schopností a dovedností pro 

hlavní předmět činnosti. 
 
Činnost prováděná podle výše uvedených bodů je považována za činnost hlavní 
s důrazem na uměleckou tvorbu především v oblasti dramatického umění 
realizovanou většinovou účastí vlastního uměleckého souboru, a to  převážně            
na území města Pardubic. 
  
V souladu se svým kulturním charakterem vykonává VČD doplňkovou činnost, 
a to zejména v oblasti reklamy a propagace, pronájmů divadelní techniky 
a kostýmů a výroby scén pro jiná divadla. 
 
 
2. Vedení VČD 
 
VČD je řízeno ředitelem, který je do funkce jmenován Radou města Pardubic. 
Ředitel je odpovědný Radě města Pardubic za uměleckou i hospodářskou činnost 
divadla.  
 
Ředitelem VČD byl v hodnoceném období Mgr. Petr Dohnal, který byl do funkce 
opětovně jmenován Radou města Pardubic na základě výběrového řízení dnem 
1. června 2017. 
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II. 

HLAVNÍ ČINNOST DIVADLA 

1. Intenzita činnosti

Činnost VČD probíhala převážně na scéně Městského divadla, dále pak na Malé 
scéně ve dvoře, v letních měsících na scéně pod hradem Kunětická hora a 
od podzimu roku 2018 také na nové komorní scéně Poedium v Divadelním klubu. 
VČD účinkuje také na dalších scénách v České republice v rámci své zájezdové 
činnosti.  

V roce 2019 bylo uvedeno 7 premiér -  z toho 6 v Městském divadle a 1 na Malé 
scéně ve dvoře. K tomu byla na Malé scéně nastudována 4 scénická čtení z cyklu 
INprojekty a uskutečnilo se 5 pořadů z cyklu Bez kostýmu aneb Povídání 
z herecké šatny. V Městském divadle již tradičně proběhly 2 plesy a uskutečnila 
se již po 11 přehlídka nejlepších komedií, které v minulém roce vznikly na 
jevištích českých a moravských divadel, GRAND Festival smíchu. 

Od divadelní sezóny 2013/14 při VČD působí Mladé divadelní studio LAIK určené 
pro děti a mládež od 7 do 17 let, které v roce 2019 nastudovalo další 2 nové hry 
– 1 v Městském divadle a 1 na Malé scéně ve dvoře.

Scéna Městského divadla 

Na scéně v budově Městského divadla bylo v roce 2019 na repertoáru 
19 vlastních inscenací. Byly uvedeny v celkem 167 představeních 
a 6 veřejných generálních zkouškách.  

Dále zde bylo v režii VČD uvedeno již tradiční Štědronoční zpívání, Galavečer 
smíchu, který každoročně završuje GRAND Festival smíchu, již zmíněné dva 
plesy, 1x zde bylo uvedeno představení Bláznivé nůžky a 4x představení 
Normální debil, která běžně hrajeme na Malé scéně ve dvoře.  

V prosinci se také uskutečnil pořad 110 LET MĚSTSKÉHO DIVADLA 
V PARDUBICÍCH - Slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců 
divadla při příležitosti 110. výročí otevření historické budovy VČD.   

Kromě vlastních představení se v Městském divadle odehrálo také 72 představení 
dovozových, 7 dovozových představení v rámci GRAND Festivalu smíchu, 36 akcí 
v rámci pronájmů, 10 představení divadelního studia LAIK, 14 návštěvních dnů 
a exkurzí, celkem tedy 322 akcí. 
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Vlastní inscenace v roce 2019 (reprízy v Městském divadle + zájezdy): 

JISTĚ, PANE MINISTŘE 
REPRÍZ V ROCE 2019 1 + 2 
CELKEM 47 

KRÁSKA A ZVÍŘE 
REPRÍZ V ROCE 2019  3 + 4 
CELKEM (vč. KH) 78 

HOŘÍ, MÁ PANENKO! 
REPRÍZ V ROCE 2019 2 + 5 
CELKEM 48 

KISS ME, KATE 
REPRÍZ V ROCE 2019 1 + 0 
CELKEM 36 
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RASPUTIN 
REPRÍZ V ROCE 2019 3 + 3 
CELKEM 32 

Z POSTELE DO POSTELE 
REPRÍZ V ROCE 2019 8 + 9 
CELKEM 53 

KALIBŮV ZLOČIN 
REPRÍZ V ROCE 2019 0 + 1 
CELKEM 22 

TANČÍRNA 
REPRÍZ V ROCE 2019 8 + 0 
CELKEM 32 
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KVÍTEK Z HORRRORU 
REPRÍZ V ROCE 2019 11 + 0 
CELKEM 28 

AŽ NA VĚKY 
REPRÍZ V ROCE 2019 6 + 2 
CELKEM 21 

KRÁL JELENEM 
REPRÍZ V ROCE 2019 10 + 2 
CELKEM (vč. KH) 37 

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
REPRÍZ V ROCE 2019 15 + 2 
CELKEM 30 
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OPORY SPOLEČNOSTI 
REPRÍZ V ROCE 2019 16 + 0 
CELKEM 20 

MIKVE 
REPRÍZ V ROCE 2019    16 + 0 

VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ 
REPRÍZ V ROCE 2019      22 + 0 

SPŘÍZNĚNÍ VOLBOU 
REPRÍZ V ROCE 2019      14 + 0 
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DIVADELNÍ KOMEDIE 
REPRÍZ V ROCE 2019     17 

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ 
REPRÍZ V ROCE 2019     9 + 0 

AŽ USTANE DÉŠŤ 
REPRÍZ V ROCE 2019     5 + 0 

Divadelní studio LAIK 

JEŠTĚ SE POTKÁME 
REPRÍZ V ROCE 2019 5 + 0 
CELKEM 7
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KYTICE 
REPRÍZ V ROCE 2019     5 + 0 

Ples Statutárního města Pardubice a Východočeského divadla Pardubice 

Také v roce 2019 se přímo v budově divadla uskutečnily plesy Magistrátu města 
Pardubice a Východočeského divadla – Reprezentační ples města Pardubice a 
Divadelní bál, kterých se dohromady zúčastnilo 730 návštěvníků.  

Porovnání počtu představení na scéně v budově Městského divadla za poslední 
roky je uvedeno v následujícím grafu. 
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Malá scéna ve dvoře 

Také Malá scéna ve dvoře byla v loňském roce intenzivně využívána. 
Na repertoáru zde v roce 2019 bylo 7 vlastních inscenací. Uskutečnilo se zde 76 
vlastních představení (včetně 11 scénických čtení, 1 veřejné generální zkoušky a 
5 pořadů z cyklu Bez kostýmu aneb Povídání z herecké šatny), 41 dovozových 
představení a koncertů, 10 dovozových představení v rámci GRAND Festivalu 
smíchu, 18 akcí v rámci pronájmů a 15 představení divadelního studia LAIK, 
tj. celkem 160 akcí.  

Vlastní inscenace v roce 2019 (reprízy na Malé scéně + zájezdy): 

JEPTIŠKY 
REPRÍZ V ROCE 2019 4 + 1 
CELKEM (vč. MD)    83 

BLÁZNIVÉ NŮŽKY  
REPRÍZ V ROCE 2019 3 + 0 
CELKEM (vč. MD) 156 

NORMÁLNÍ DEBIL 
REPRÍZ V ROCE 2019 6 + 6 
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CELKEM (vč. MD) 69 

TISÍCE LET HUDBY II. ANEB 
BAROKO PRO OKO 
REPRÍZ V ROCE 2019      17 + 1 
CELKEM           18 

MOHLA TO BÝT HVĚZDNÁ 
CHVÍLE 
REPRÍZ V ROCE 2019 1 + 0 
CELKEM 21 

GEORGE KAPLAN 
REPRÍZ V ROCE 2019 17 + 0 
CELKEM        25 

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM 
REPRÍZ V ROCE 2019    11 
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Divadelní studio LAIK 

ČERTŮV ŠVAGR 
REPRÍZ V ROCE 2019 2 

STRAŠIDLA A LOUPEŽNÍCI 
REPRÍZ V ROCE 2019 13 
CELKEM 15 

Kunětická hora 

Na venkovní scéně na vyhlídce hradu Kunětická hora se v roce 2019 uskutečnilo 
celkem 17 akcí. Kromě vlastních představení byly na Kunětické hoře uvedeny 
také koncerty Robert Křesťan a Druhá tráva a koncert kapely Queenie 
a dovozová pohádka Čtyřlístek a talisman moci.  

Vlastní inscenace v roce 2019 na Kunětické hoře: 

KRÁSKA A ZVÍŘE 
REPRÍZ V ROCE 2019 8 
CELKEM (vč. MD) 78 
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KRÁL JELENEM 
REPRÍZ V ROCE 2019 6 
CELKEM (vč. MD) 37 

Poedium v Divadelním klubu 

Na podzim roku 2018 byla uvedena do provozu nová komorní scéna Poedium, 
která je součástí Divadelního klubu v suterénu Městského divadla. Tato scéna 
s kapacitou 40 diváků by měla sloužit zejména pro komorní poetické večery 
a menší koncerty, ale také zde budou uváděna i menší divadelní představení. 
V roce 2019 zde bylo uvedeno 6 poetických projektů v celkem 13 večerech 
a uskutečnily se zde také 2 reprízy hry Commedia finita původně nastudované 
pro Malou scénu ve dvoře. Celkem se tedy v Poediu v průběhu roku 2019 
uskutečnilo 15 akcí. 

Zájezdová činnost 

Při zájezdové činnosti hostovalo VČD na dalších scénách v České republice, 
převážně však v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji.  

VČD bylo v roce 2019 pozváno také na několik festivalů: již pravidelně se 
zúčastňuje s několika inscenacemi Poláčkova léta v Rychnově nad Kněžnou 
a samozřejmě také domácího GRAND Festivalu smíchu, v roce 2019 bylo 
s představením Kalibův zločin pozváno na festival Setkání Stretnutie, Zlín.  



15 

Celkem se uskutečnilo 43 zájezdových představení, která zhlédlo 15 807 diváků. 

Rozdělení vlastních představení podle místa jejich uvádění je uvedeno 
v následujícím grafu. 

Počty všech představení a akcí za rok 2019 uvádí následující graf. 
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Festival smíchu 
 
GRAND Festival smíchu je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel České 
republiky a je ceněn jak v odborných kruzích, tak pro svou kvalitu a zábavnost 
i mezi laickou veřejností. Přehled o počtu představení a návštěvnosti 
za devatenáct ročníků festivalu uvádí následující tabulka. 
 

Rok 

Počet 
představení 
soutěžního 
programu 

Počet 
představení 

doprovodného 
programu 

Počet diváků 
soutěžního 
programu 

Počet diváků 
doprovodného 

programu 

Počet 
diváků 
celkem 

2001 7 10 3 388 1 861 5 249 

2002 8 12 3 336 1 073 4 409 

2003 7 12 2 847 1 547 4 394 

2004 7 12 2 968 1 369 4 337 

2005 7 20 2 662 2 862 5 524 

2006 7 18 2 982 2 770 5 752 

2007 7 18 2 727 3 114 5 841 

2008 7 22 3 044 3 845 6 889 

2009 7 21 2 887 5 257 8 144 

2010 7 16 2 750 2 476 5 226 

2011 7 13 2 620 1 881 4 501 

2012 7 18 2 846 2 740 5 586 

2013 7 17 2 650 2 296 4 946 

2014 7 17 2 911 2 264 5 175 

2015 7 13 3 050 1 187 4 237 

2016 7 13 3 088 2 129 5 217 

2017 7 13 2 996 1 878 4 874 

2018 7 13 2 921 1 901 4 822 

2019 7 19 2 987 2 297 5 284 

Celkem 134 297 55 660 44 747 100 407 
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2. Návštěvnost

Návštěvnost ve VČD je vykazována ve dvou úrovních. Jednak podle počtu 
prodaných vstupenek na vlastní a dovozová představení - tento výkaz má 
především ekonomický význam pro propočet dalších ukazatelů, protože má 
vazbu na tržby za prodané vstupenky.  

Druhou úrovní je ukazatel celkového počtu všech diváků, který má spíše 
statistický význam a zahrnuje počty diváků na zájezdech a cizích akcích, kde 
není tržba za vstupenky příjmem pro VČD.  

Vlastní a dovozová představení a představení studia LAIK v roce 2019 navštívilo 
celkem 132 067 diváků. Dalších 14 970 diváků pak navštívilo akce v rámci 
pronájmů a 15 807 diváků zhlédlo představení VČD na některém ze zájezdů. 
Celkový počet všech diváků v roce 2019 je tedy 162 844. 

Vývoj počtu diváků od roku 2009, jak podle počtu prodaných vstupenek, tak 
celkový počet všech diváků, je uveden v následujícím grafu.   

3. Abonentní skupiny

Abonentní skupiny tvoří významnou diváckou základnu pro hlavní činnost VČD. 
V zásadě jsou časově abonentní cykly rozděleny na klasické roční, probíhající 
v jednom kalendářním roce, a premiérové, studentské a dětské, probíhající 
v jedné divadelní sezóně.  

Počet abonentů za poslední roky se pohybuje nad osmi tisíci, jak uvádí 
následující graf. V roce 2012 byla založena nová abonentní skupina v Hradci 
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Králové (první představení se odehrála ve Filharmonii Hradec Králové, 
od listopadu 2012 do března 2015 jsme hráli v Klicperově divadle a od listopadu 
2015 hrajeme opět ve Filharmonii). Tuto abonentní skupinu navštěvuje 
cca 200 předplatitelů. Od roku 2015 hrajeme také v rámci abonentní skupiny 
v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Tuto abonentní skupinu navštěvuje kolem 
160 předplatitelů. 
 

 
 
 
Velký důraz je kladen na zpřístupnění představení všem věkovým a sociálním 
vrstvám. Složení diváků v abonentních skupinách v roce 2019 je uvedeno 
v následujícím grafu. 
 

 
  
V grafu nejsou započítány skupiny v Hradci Králové a Chrudimi, ale pouze abonenti 
navštěvující VČD. 
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III. 

 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Doplňková činnost je organizována a prováděna na podporu činnosti hlavní. 
Vymezení doplňkové činnosti a její provádění je uvedeno ve vnitřní směrnici 
o doplňkové činnosti.
Doplňková činnost zahrnuje především reklamní a propagační služby, scénickou 
výrobu pro cizí divadla, půjčování kostýmů a divadelní techniky a některé 
doprovodné a doplňkové akce. V roce 2019 činily výnosy z doplňkové činnosti 
3 919 tis. Kč a porovnání s předchozími roky je v následujícím grafu. 

Reklamní a propagační služby se podílí na výnosech z doplňkové činnosti 
nejvyšší měrou (výjimkou je rok 2014, kdy převažovala výroba jevištních 
dekorací). Jejich výše je ovlivňována ekonomickou situací v ČR a z ní plynoucí 
ekonomická úspěšnost spolupracujících firem. V roce 2019 došlo k mírnému 
zvýšení, viz následující graf.  
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Výnosy za jednotlivé doplňkové činnosti v roce 2019 jsou uvedeny 
v následujícím grafu. 
 

 
 

Objem doplňkové činnosti je v porovnání se srovnatelnými divadly v ČR ve VČD 
zcela výjimečný a velice nadstandartní. 
 

 
IV. 

ZAMĚSTNANCI 
 
Počty zaměstnanců 
   
Průměrný evidenční (přepočtený) počet pracovníků v roce 2019 byl 97,48, 
což je stále o 9,52 pracovníků nižší, než plánovaný stav 107 pracovníků. 
Průměrný počet zaměstnanců od roku 2015 je uveden v následujícím grafu. 
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Nepříznivý pokles stavu zaměstnanců se podařilo zastavit, stále však nebylo 
dosaženo plánovaného stavu 107 zaměstnanců. S narůstající kapacitou 
představení a akcí je počet pracovníků nepostačující a musí být nahrazován 
využíváním zaměstnanců nad rámec jejich pracovní doby.  

Vývoj počtu zaměstnanců v uměleckém souboru je uveden v následujícím grafu. 

V. 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DIVADLA 

1. Výchozí stav

• Činnost VČD je financována z příspěvků zřizovatele a dalších veřejných
zdrojů, které kryjí cca 60 % nákladů hlavní činnosti.

• Je kladen důraz na propagaci činnosti divadla s cílem udržení divácké
návštěvnosti ve všech věkových kategoriích.

• Do roku 2019 vstupovalo VČD se zlepšeným hospodářským výsledkem
5 624,58 Kč. K jeho dosažení však muselo být použito čerpání rezervního
fondu (340 000,- Kč) a fondu odměn (1 201 858,- Kč).

• Hospodaření roku 2019 začalo VČD s celkovým stavem volných peněžních
prostředků ve výši 16 535 993,55 Kč.

2. Vývoj ekonomiky

Příspěvek na provoz v roce 2019 od MmP jako zřizovatele byl 51 406 tis. Kč, tj. 
o 5 723 tis. Kč více, než v roce 2018. Tímto navýšením byla pokryta
především vyhlášková změna mzdových tarifů, která ve VČD znamenala 
navýšení tarifních platů včetně soc. a zdrav. pojištění o cca 4 930 tis. Kč. 
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Celkový meziroční nárůst příspěvku na provoz byl 12,53 %, dlouhodobě 
od roku 2015 pak 10,18 %, viz následující graf. 

Příspěvek na provoz od Pardubického kraje klesal postupně od roku 2007, 
přestože byl schválen jako reciprocita za městskou knihovnu a divadlu byl o tuto 
částku snížen příspěvek od města jako zřizovatele. V roce 2017 se podařilo 
vedení města dohodnout zvýšení na původní výši a tento trend byl zachován i 
v roce 2019 – viz následující graf. 

Kulturní obslužnost Pardubického kraje Východočeským divadlem se 
pohybuje dlouhodobě nad 25 %. Z celkového příspěvku na provoz cca 51,4 mil. 
Kč by tak na Pardubický kraj měla připadat částka cca 12,8 mil. Kč. 
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Celkový nárůst veřejných zdrojů oproti nárůstu vlastních zdrojů a dlouhodobý 
trend těchto ukazatelů je zřejmý z následujícího grafu.  

Z grafu je zřejmé „rozvírání nůžek“ mezi vlastními výnosy a veřejnými zdroji 
v posledních letech, způsobené pokrýváním nárůstu tarifních platů v roce 2017 
až 2019 statutárním městem Pardubice z veřejných zdrojů a navýšením 
příspěvku MKČR z Programu státní podpory profesionálních divadel a 
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Od roku 2014 tak 
došlo k navýšení veřejných zdrojů o 46,98 %. Tomuto trendu není schopno VČD 
vlastními výnosy konkurovat.  

Porovnání dlouhodobého trendu navyšování mzdových nákladů (včetně 
zákonného sociálního pojištění) a navyšování příspěvku na provoz od 
Statutárního města Pardubice je v následujícím grafu. 
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Z grafu vyplývá, že příspěvek na provoz nepokrývá mzdové náklady, jak je 
nepsaným pravidlem u příspěvkových organizací. Vzhledem k vlastním výnosům 
divadla z činnosti se ani rovnost nepředpokládá, nemělo by však docházet 
k trvalému poklesu procentního pokrývání mzdových prostředků, jak tomu bylo 
v předcházejících letech (viz následující graf). Po kritickém roce 2018, kdy bylo 
nutno vyčerpat všechny finanční rezervy, byl v roce 2019 tento nepříznivý trend 
zastaven. Pro následující roky je nutno udržet tento poměr nad hranicí 85 %.   

Míra samofinancování byla v roce 2019 37,04 % (podíl vlastních výnosů na 
celkovém financování), viz následující graf. I zde je zřejmé, že snižování míry 
samofinancování je způsobeno rychlým nárůstem veřejných zdrojů.  

Běžně se tato míra u divadel v ČR pohybuje okolo 20 %. 
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3. Výnosy  
 
Celkové výnosy ve VČD zaznamenaly v roce 2019 nárůst oproti roku 2018                  
o 8 055 tis. Kč, tj. o 8,92 %. Přehled celkových výnosů od roku 2015 uvádí 
následující graf. 
 

 
 
 

 
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (vstupenek) jsou v roce 2019 vyšší o 
1 768 tis. Kč, tj. o 6,31 %, než v roce 2018. 
 
 

 
 
Přes nepatrný pokles v roce 2018 je dlouhodobě udržován trend meziročního 
nárůstu výnosů z prodeje vstupenek ve výši cca 6 %.    
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Prodej služeb v hlavní i doplňkové činnosti je důležitým zdrojem získávání 
finančních prostředků a vyžaduje mimořádnou aktivitu zaměstnanců VČD. Je 
každoročně závislý na ekonomickém prostředí v regionu a na volných kapacitách 
VČD (viz graf). 

4. Náklady

V nákladové oblasti jsou pro hlavní činnost rozhodující jednoznačně osobní 
náklady (včetně pojištění), dále pak náklady na nakupované služby 
a spotřebovaný materiál. V doplňkové činnosti jsou to pak především služby 
a materiálové náklady.  

Vývoj celkových nákladů VČD je znázorněn v následujícím grafu. Z grafu je 
zřejmý výrazný nárůst již od roku 2016. Za čtyři roky (2016 až 2019) došlo k 
nárůstu o 25 694 tis. Kč, tj. o 35,38 %. Na zvyšování nákladů se každoročně 
podílí především zvyšování mzdových nákladů (navyšováním tarifů) a 
k tomu příslušné sociální a zdravotní pojištění.  
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Východočeskému divadlu se vlastními výnosy tak výrazný nárůst nedaří pokrýt a 
výrazný podíl na jeho pokrytí má statutární město Pardubice, kdy za roky 2016 - 
2019 byl příspěvek na provoz navýšen o 13 622 tis. Kč, tj. o 36,05 %.  
 
Celkové osobní náklady jsou největší nákladovou položkou a jejich vývoj je 
uveden v následujícím grafu. Podrobnější údaje jsou uvedeny v samostatné 
kapitole o mzdách níže.  
 

 
 

 
 
 
Náklady na materiál jsou ovlivňovány náročností jednotlivých inscenací                    
na použitý materiál a jeho cenu, a především pak materiálovými náklady na 
inscenace vyráběné pro jiná divadla. V roce 2018 a 2019 tyto náklady ovlivnila 
výroba kulis pro muzikál SHREK. 
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Náklady na služby narůstají rovnoměrně a nárůst v roce 2019 je 5,42 %. 

5. Mzdové prostředky

Mzdové náklady zůstávají nadále největší nákladovou položkou a současně 
nejcitlivějším nástrojem pro stabilitu činnosti VČD. 

Jak bylo uvedeno výše, došlo k nárůstu nákladů na mzdy (včetně sociálního a 
zdravotního pojištění) především na základě navýšení tarifních mezd 
o 3 460 tis. Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů je tak 9,06 %.

Skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2019 a porovnání s předchozími 
roky je uvedeno v následujícím grafu.  
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Náklady na OON mírně poklesly v roce 2019 oproti roku 2018 o 34 tis. Kč,                     
tj. o 1,0 % honoráře hostujících umělců, pak o 541 tis. Kč tj. o 12,29 %.  
 

     
 
 
 
 
Zvýšení mzdových nákladů na zaměstnance v roce 2019 znamenalo i zvýšení 
průměrné mzdy ve VČD na 35 485,- Kč v souladu s celkovým trendem v ČR 
(viz graf).  
 
V přepočtu na plánovaný stav zaměstnanců však zůstává průměrná mzda 
hluboko pod celostátním průměrem, jak je zřejmé z grafu.  
(Rok 2019 v ČR = předpoklad) 
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Limit mzdových prostředků byl pro rok 2019 stanoven rozpočtem ve výši 
41 666 000,- Kč a bylo čerpáno  41 506 999,- Kč, jak je uvedeno v následující 
tabulce.  

Mzdový limit nebyl vyčerpán o 159 001,- Kč.  

6. Pohledávky a závazky

Pohledávky za odběratele ke dni 1. 1. 2019 činily celkem 442 121,- Kč. 
Ke dni 31. 12. 2019 byl stav pohledávek celkem 544 597,- Kč, z toho po lhůtě 
splatnosti 108 488,- Kč, všechny po lhůtě splatnosti do 30 dnů.  

Krátkodobé závazky ke dni 31. 12. 2019 za dodavateli činí 951.579,82 Kč 
a všechny jsou ve lhůtě splatnosti.   

Čerpání mzdových prostředků ve vztahu k limitu Kč 

Mzdové prostředky 2019 – skutečné čerpání 41 506 999 
Limit mzdových prostředků pro rok 2018 41 666 000 
Procento čerpání 99,62 % 
Nedočerpaný limit 159 001 
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7. Použití fondů
Použití a zůstatky fondů - 2019 

Fond dlouhodobého majetku: č. účtu: 401 
Počáteční stav k 1. 1. 2019  6 945 025,16 Kč 
Nákup  DHM: osvětlovací technika       154 812,00 Kč 

zvukový pult YAMAHA Q L 
1 

      192 669,00 Kč 

kopírka CANON C3520i  56 938,00 Kč 

Odpisy DHM: -  808 348,00 Kč 
Konečný stav k  31. 12.  2019  6 541 096,16 Kč 

Fond odměn: č. účtu: 411 
Počáteční stav k 1. 1. 2019 162 296,09 Kč 

rozdělení hosp. výsl. 4 490,00 Kč 
čerpání z fondu 0,00 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 2019 166 786,09 Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb: č. účtu: 412 
Počáteční stav k 1. 1. 2019 210 776,41 Kč 
Tvorba:    833 031,08 Kč 
Dary: -      99 000,00 Kč 
Příspěvek na stravenky: -    711 090,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019  233 717,49 Kč 

Fond rezervní z HV:  č.účtu: 413 
Počáteční stav k 1. 1.2019  139 610,78 Kč 
rozdělení hosp. výsledku 1 134,58 Kč 
čerpání z fondu 0,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2019  140 745,36 Kč 

Fond rezervní z ost. titulů:  č.účtu: 414 

Počáteční stav k 1. 1. 2019 
      - 

Kč 
tvorba  436 760,00 Kč 
čerpání -  436 760,00 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 2019 
 - 

Kč 

Fond reprodukce majetku: 416 
Počáteční stav k 1. 1. 2019  544 694,94 Kč 
Odpisy:    808 348,00 Kč 

osvětlovací technika -    154 812,00 Kč 
zvukový pult YAMAHA Q L 
1 

-  192 669,00 Kč 

kopírka CANON C3520i -  56 938,00 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 2019  948 623,94 Kč 

Neuhrazená ztráta z min. let: č.účtu: 432 
Počáteční stav k 1. 1. 2019 0 Kč 
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VI. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

V hospodářském výsledku roku 2019 vykazuje Východočeské divadlo Pardubice 
ztrátu z hlavní činnosti – 36 712,89 Kč a zlepšený hospodářský výsledek 
v doplňkové činnosti ve výši 335 904,12 Kč. Celkem tedy zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 299 191,12 Kč. 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku  

Vedení VČD navrhuje následující vypořádání hospodářského výsledku: 

Zlepšený hospodářský výsledek 2019 299 191,12 Kč 
Příděl do rezervního fondu (min. 20 %) 59 900,00 Kč 
Příděl do fondu odměn      239 291,12 Kč 
Zůstatek hospodářského výsledku (ztráty) 0 
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VII. 

ZÁVĚR 

Zvýšené náklady roku 2019 vynucené změnou tarifních platů bylo divadlo 
schopno pokrýt ze zvýšeného příspěvku města na provoz a nárůstem vlastních 
výnosů.  

Výkonnost divadla je již několik let na horní hranici jak kapacitních, tak 
technických a personálních možností. Rok 2019 ukázal, že udržitelnost 
tohoto stavu není trvale možná bez zvyšování nákladů a doplnění stavu 
pracovníků. Divadlo by bylo nuceno zvažovat především nepopulární omezení 
akcí a představení pro mládež a dětské diváky na malých scénách, která jsou 
z pohledu finančního nejvíce ztrátová.  

Doplňková činnost výrazně přispívá na pokrytí nákladů činnosti hlavní. 

Příspěvek na provoz od Magistrátu města Pardubic pro rok 2019 ve výši        
51 406 tis. Kč (bez GFS)  operativně řešil zvýšené náklady, na navýšení 
tarifních mezd usnesením vlády ČR, nepokryl však mzdové náklady, včetně 
sociálního a zdravotního pojištění v celkové výši 63 724,- Kč. 

Příspěvek na provoz od Pardubického kraje ve výši 4 650 000 Kč (bez GFS) 
je stále reciprocitou za příspěvek Magistrátu města Pardubice na městskou 
knihovnu. Kulturní obslužnosti poskytované Východočeským divadlem pro 
obyvatele Pardubického kraje přitom odpovídá příspěvek na provoz ve výši cca 
12,8 mil. Kč. 

-   *   - 
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I. ROZBOR ČINNOSTI 
P ehled koncertní činnosti KFP k 31. 12. 2019 

    

koncerty po ádané ve vlastní režii                                                   29 

z toho:    

 abonentní                                                                                16 

 mimo ádné          12 

 benefiční 1 

    

koncerty realizované pro jiné po adatele Ěsmluvníě 24 

z toho:    

 v Pardubickém kraji 13 

 z toho:   

   v Pardubicích 5 

   jinde v Pardubickém kraji 8 

 jinde v České republice   11 

   

koncerty pro mládež 53 

z toho:    

 v Pardubicích 29 

 jinde v Pardubickém kraji   24 

 jinde v České republice        0 

   

koncerty v zahraničí 4 

    

Celkem realizovaných koncert   110 
 

 Celkem posluchačů: 41 227 
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Rok 201ř byl pro Komorní filharmonii Pardubice velmi neobvyklý. První pololetí roku 
201ř bylo pokračováním – ve své podstatě stěžejní částí - jubilejní 50. sezóny 
Komorní filharmonie Pardubice (dále jen KFP). Ve standardním rozsahu proběhly 
v tomto období abonentní koncerty, které ovšem byly nabity vedle zajímavé 
dramaturgie mimo ádně kvalitními hostujícími umělci tuzemskými i zahraničními. 
Sólovou p íležitost dostali k jubileu svého orchestru v rámci abonmá i někte í 
kmenoví hráči orchestru. V rámci abonentní ady se odehrálo i další pokračování 
široce koncipovaného projektu Češi ve Vídni, jehož je KFP jednou z hlavních 
součástí. Konala se ada koncertů mimo ádných, v nichž se orchestr p edstavil mimo 
jiné i se svými tradičními uměleckými partnery působícími ve městě (Východočeské 
divadlo Pardubice, Chlapecký sbor Bonifantes, Konzervato  Pardubice). Pokračoval 
velmi úspěšný cyklus Máme hosty, konaly se programy v rámci cyklu Komorní 
hudba, který ozvláštnil jubilejní sezónu. Samoz ejmě pokračovala intenzivní 
nahrávací činnost pro světové vydavatelství Naxos. Orchestr byl pozván k adě 
zajímavých vystoupení v rámci České republiky i pardubického regionu, včetně 
některých prestižních festivalů. Zájezd KFP do Kuvajtu p edstavoval historicky první 
účinkování českého orchestru v této destinaci.  
V létě došlo v chodu instituce k velmi závažné události – k uzav ení orchestrálních 
prostor, s výjimkou administrativy, za účelem rekonstrukce Domu hudby. Činnost 
Komorní filharmonie Pardubice (dále jen KFP) byla p izpůsobena novému režimu, 
který nastal prakticky ihned. Abonentní ada může být obnovena až v b eznu roku 
2020, kdy má být rekonstrukce Domu hudby dokončena. Díky vst ícnosti Univerzity 
Pardubice se v období zá í 201ř – únor 2020 koncerty mohly konat v její Aule 
Arnošta z Pardubic, a sice vždy pouze jednou (st edy) a individuálně bez vypsaného 
abonmá. V aule se povedlo rovněž uskutečnit tradiční vánoční koncert a koncert 
p ipomínající události 17. listopadu let 1ř3ř a 1řŘř. Koncerty z cyklu Máme hosty 
byly p emístěny zčásti také do univerzitní auly, zčásti pak do sálu pardubického 
Ideonu. Zkušební prostory však bylo nutno hledat jinde – většinou se zkoušelo 
v Kulturním domě na Dukle, p ípadně v klubu ABC na Olšinkách. Jednalo se vesměs 
o prostory nouzové a méně vyhovující, byť nap íklad univerzitní aula nabídla vcelku 
dobrou akustiku. Celkově však tento stav vyžaduje enormní nároky na provoz. 
I v druhém pololetí jsme natáčeli pro renomované vydavatelství Naxos. Na konci 
srpna jsme společně s vynikajícím čínským kytaristou Junhongem Kuangem pod 
taktovkou Darrella Anga natočili skladby Rodriga (slavné Concierto Aranjuez), 
Ponceho a Garcii. V listopadu jsme s Markem Štilcem otev eli kolekci se skladbami 
Pavla Vranického. Po Leopoldu Koželuhovi (p ed koncem roku spat ilo světlo světa 
CD s 3. výběrem jeho symfonií) to bude další p íspěvek do projektu Češi ve Vídni. 
Na prvním CD posluchači najdou vybrané Vranického p edehry a symfonie. Ve 
druhém pololetí se uskutečnily celkem 3 zahraniční zájezdy KFP (Francie, Německo, 
Itálie). Orchestr tradičně ve vrchovaté mí e naplnil i své poslání směrem k dětem a 
mládeži.  
 
Následující stránky tohoto materiálu jsou komentovaným p ehledem umělecké 
činnosti KFP v jednotlivých měsících roku 2019.  
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Leden 
 
Vůbec první koncert KFP v roce 2019 se uskutečnil v Kongresovém centru v Praze 
(5. 1.). Proběhl v rámci festivalu České doteky hudby.  Orchestr pod taktovkou Jana 
Kučery opět doprovodil vynikajícího zpěváka Dana Bártu a jeho skupinu 
Illustratosphere. Koncert splnil očekávání a potvrdil, že p ijímání těchto zakázek 
s perspektivou dlouhodobější spolupráce v budoucnu má oboustranný p ínos. 
 
Další dva koncerty byly tradičně t íkrálové. První z nich se konal pod taktovkou 
šéfdirigenta Stanislava Vav ínka v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové     
(6. 1.) a měl na programu klasický repertoár (Mendelssohnovu p edehru Hebridy, 
Mozartův Houslový koncert A dur se sólistou Bohuslavem Matouškem a Haydnovu 
104. symfonii). V druhém koncertě po ádaném  9. 1. v  Domě hudby v Pardubicích ve 
spolupráci s Krajskou hospodá skou komorou Pardubického kraje dirigoval Jan 
Kučera vesměs své vlastní úpravy známých českých filmových melodií.  
 
V lednových abonentních koncertech (14.–16. 1.) jsme p ivítali vynikajícího a 

všestranného ruského trumpetistu a 
hornistu Bogdana Dekhtyaruka, který 
v jednom večeru hrál slavný trubkový 
koncert Jana Nepomuka Hummela a 
hornový koncert D dur Josepha 
Haydna. První trumpetista legendární 
Petrohradské filharmonie kromě 
těchto instrumentů ovládá i pozoun  a 
jeho umění obdivují posluchači po 
celém světě. Vybraní instrumentalisté 
KFP a klavírista Petr Hostinský večer 

bravurně otev eli komorní vtipnou a virtuózní jazzově laděnou skladbou Bohuslava 
Martinů Kuchyňská revue a na závěr se celý orchestr blýskl neméně náročnou suitou 
Igora Stravinského Pulcinella. Program ídil šéfdirigent Stanislav Vav ínek.  
 
 
Zcela netradiční a p átelským ovzduším sympaticky 
poznamenané koncerty se konaly v Domě hudby 
v rámci cyklu s výstižným názvem Společně s p áteli 
19. a 20. 1. K 50. jubileu p išli našemu orchestru 
poblahop át ryze domácí pardubičtí umělci – zpívající 
p ední herci Východočeského divadla Pardubice Petra 
Janečková, Dagmar Novotná, Jana Ondrušková, 
Martina Sikorová, Milan Němec a Ladislav Špiner –  a 
v první polovině večera populární pardubický JK Band 
s uměleckým vedoucím Ji ím T osem. Program 
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umělecky stmelil šéfdirigent Stanislav Vav ínek. V jeho první polovině zněl swing, 
v druhé výběr slavných melodií ze světových muzikálů.   
 
Ve dnech 24.–26. 1.  se KFP vypravila na po všech stránkách výjimečný zájezd do 
Kuvajtu. Účinkovala zde na závěr tamního hudebního festivalu jako vůbec první 
český orchestr. P ijetí v místech, kde není koncertní život tak rozvinutý jako v Evropě, 
Americe či Japonsku, bylo nad očekávání neobyčejně srdečné až bou livé. Na 
po adu byl spíše populárnější klasický repertoár (Mozart, Smetana, Vivaldi, de 
Sarasate, Dvo ák), který nastudoval dirigent Marek Štilec. S orchestrem skvěle 
spolupracovala houslistka Martina Bačová. KFP byla p ijata i na úrovni diplomatické, 
a její průnik do tohoto teritoria tedy p inesl i nemalá pozitiva propagační.  
  
V závěru měsíce (28.–31. 1.) natočila KFP další CD pro vydavatelství Naxos. Na 
adu p išel francouzský skladatel Daniel-François-Esprit Auber a jeho operní 

p edehry, zvláště ty u nás prakticky neznámé (Leocadie, Lestocq, Julie, Fiorella, La 
Fiancée a další). Dirigentem byl Dario Salvi. 
 
Pokud jde o po ady pro děti, 16. 1. se vydali žáci ze ZŠ Staňkova ul. v Pardubicích 
do Sukovy síně Domy hudby, aby si vyslechli po ad komorního seskupení hráčů KFP 
s názvem Po stopách historie.  
 

Únor 
 
Začátek měsíce opět pat il natáčení CD pro Naxos (1.–8. 2.). Nejprve pod taktovkou 
Marka Štilce proběhla dotáčka několika neznámých děl Ludwiga van Beethovena a 
poté se taktovky ujal Michael Halász, aby spolu s orchestrem natočil další operní 
p edehry Domenica Cimarosy. 
 
11. 2. pokračoval v Malém sále Domu hudby mimo ádný cyklus komorní hudby 
za azený do jubilejní sezóny, a to koncertem Dvo ákova tria (Jan Fišer, Tomáš 

Jamník, Ivo Kahánek). Špičkoví čeští 
interpreti vzorově provedli klavírní tria 
Ludwiga van Beethovena, Sergeje 
Rachmaninova a Bohuslava Martinů. 
Koncert měl nejen vysoké umělecké 
parametry, ale díky bezprost ednímu 
kontaktu s účinkujícími i p íjemnou 
p átelskou atmosféru. 
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Abonentními koncerty 25. a 27. 2. pokračoval  projekt  Češi ve Vídni, který p ipomíná 
významné české hudební skladatele doby klasicismu, kte í svou kariéru završili 
v hlavním městě rakouského 
mocná ství. Tentokráte je 
reprezentoval František Krommer - 
Kramá . Jeho slavný Klarinetový 
koncert Es dur hrál výtečný český 
interpret Irvin Venyš. Ryze vídeňsky 
laděný večer p inesl dále prakticky 
neznámé dílo Jedenáct valčíků 

z mládí budoucího velkého 
modernisty Arnolda Schönberga a 
v závěru 6. symfonii Franze 
Schuberta. Dirigoval Marek Štilec. 
Pondělní koncert 25. 2. natáčel Český rozhlas Vltava. 
 
Měsíc únor byl nesmírně bohatý na edukativní aktivity orchestru. Komorní seskupení 
dvakrát  provedlo po ad Po stopách historie (11. 2. pro ZŠ Brněnec-Moravská 
Chrastová, 12. 2. v Sukově síni Domu hudby pro žáky ZŠ Pardubice-Studánka). 
V obsazení celého orchestru proběhly v Sukově síni pro děti z pardubických i 
mimopardubických mate ských a základních škol pod dirigentskou taktovkou Tomáše 
Židka další dvě reprízy po adu Karneval zví at (13. 2. a 14. 2.), moderovaného 
Michalem Doubkem,  a dvě reprízy po adu Trápení pana Bambuly (15. a 18. 2.), 
který napsal a uváděl Ilja Šmíd. P ed závěrem měsíce 26. 2. se v Ústí nad Orlicí 
konal pro tamní děti ZŠ, MŠ a Praktické školy po ad Hudba a film z cyklu Seznamte 
se, prosím.  
 
 

B ezen 
 
V neděli 3. 3. pokračoval oblíbený cyklus nedělních matiné pro děti a rodiče O čem 
nám vypráví hudba, který už adu let p ipravují a s KFP realizují stálý hostující 
dirigent Marko Ivanović a moderátor Petr Kadlec. Koncert nesl název (Ne)slyšet 
hudbu a zazněla v něm díla, jejichž auto i ztratili sluch (Smetana, Beethoven), a 

p esto v tomto stavu zkomponovali díla 
světově proslulá. Koncert měl tradičně                 
u dětských posluchačů i jejich rodičů a 
prarodičů obrovský úspěch. 
 
7. 3. pokračoval neméně úspěšný cyklus 
Máme hosty, kde dostává prostor 
crossover, anebo p ímo hudba jiného 
žánru. Tentokrát jsme se v rámci 
programu setkali s beatboxem. Spolu 
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s KFP účinkoval skvěle zpívající vokální kvintet KrisKros a p edevším jeden 
z nejlepších p edstavitelů stylu beatbox u nás – Jaro Cossiga. Nová aranžmá pro 
symfonický orchestr mohla mít p i tomto stylu muzicírování pouze doprovodný 
charakter. Dirigentkou byla nadějná Michaela Rózsa-Růžičková.   
 
Zvláštní charakter měly b eznové abonentní koncerty 1Ř.–20. 3. V programu 
nazvaném Temperament jižní Evropy vystoupila vynikající italská sopranistka Gladys 

Rossi a p ednesla s vysokými 
uměleckými parametry árie z italských a 
francouzských oper. Jejich výběr nebyl 
podbízivý, ada z nich p inesla důkaz 
existence vynikajících neprávem 
opomíjených titulů. Koncert dirigoval 
zkušený David Gimenéz, synovec 
Josého Carrerase, který v roce 2016 
s KFP svého slavného strýce doprovodil 
v pardubické aréně a na zimním 

stadionu v Bratislavě. Orchestr sám p ispěl p edehrami k Normě a Sicilským 
nešporám a Symfonií C dur Georgese Bizeta.   
 
24. 3. jsme v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč reprízovali  
úspěšný populárně laděný koncert s Chanson Triem CouCou. Program byl totožný 
jako p i jeho premié e v Pardubicích v roce 2018 – francouzské šansony a písně. I 
tentokrát ídil Jakub Pikla.  
 
Zcela mimo ádný byl koncert 27. 3., kde jsme naše 50. výročí oslavili v rámci cyklu 
Společně s p áteli s Chlapeckým sborem Bonifantes. I on si p ipomněl  své kulatiny –  
20 let existence. P íčiny mimo ádnosti byly dvě. Jednak to byl program sestavený 
výhradně ze skladeb soudobých autorů (Jan Vičar, Jan Jirásek, Ľuboš Bernáth a 
John Leavitt), z nichž některé zazněly jako světová premiéra (Vičar, Jirásek). Velmi 
pozoruhodný byl p i takto náročném programu výkon sboru. Jeho umělecká kvalita 
doznala v posledních letech razantního vzestupu. Zásadní podíl na tom má jeho 
umělecký šéf, který koncert ídil, Jan Míšek. 
 
Během měsíce se p ímo v Domě hudby uskutečnily dva výchovné koncerty Trápení 
pana Bambuly (12. a 13. 3.). Velmi aktivní byla i komorní hráčská seskupení 
orchestru. Po ad Hudba a film z cyklu Seznamte se, prosím se hrál celkem čty ikrát    
(19. 3. v ZŠ a MŠ Rybitví, 20. 3. v  ZŠ Horní Jelení a 21. 3. dvakrát v MŠ Zvoneček 
Pardubice).  Druhý díl po adu Hudba tančí staletími zněl 25. 3. ve škole Bohemia 
v Chrudimi. Po ad Po stopách historie byl uveden celkem čty ikrát (28. 3. dvakrát 
v prostorách ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích a 2ř. 3. dvakrát  v  ZŠ ečany nad 
Labem).  
 
 



8 

 

Duben 
 
Velkým vokálně-orchestrálním koncertem po ádaným v rámci cyklu Společně 
s p áteli pod vystihujícím názvem Hudba na dobré adrese oslavily Komorní 
filharmonie Pardubice a Konzervato  Pardubice svá významná jubilea (4. 4.).              
K provedení se spojila KFP se členy Symfonického orchestru Konzervato e 
Pardubice a vybranými pěveckými sbory Pardubického kraje. Slavnostní program, 
který vybral, nastudoval a ídil Tomáš Židek, zástupce editele konzervato e a 
vedoucí jejího dirigentského oddělení, byl velkorysý a dominovalo v něm jméno 
Josefa Suka, který byl s Pardubicemi sp ízněn jak hudebně, tak i osobně. V první 
polovině večera zazněla p edehra k ope e Tajemství litomyšlského rodáka Bed icha 

Smetany a vynikající výkon 
podala sólistka Iva Kramperová i 
orchestr v Sukově Fantazii pro 
housle a orchestr  g moll. 
V druhé polovině večera 
účinkovali pěvečtí sólisté Hana 
Medková a Jaroslav Patočka a 
pódium do posledního místa 
zaplnily spojené sbory – 
Vysokoškolský umělecký soubor 
(sbormistr Tomáš Židek), 
Continuo Pardubice (Lucie 

Gregorovič Fárová), Vlastislav He manův Městec (Markéta Výborná) a Pěvecký sbor 
Konzervato e Pardubice (Jan Fajfr). Na po adu byla Sukova hudba k Zeyerově 
legendě Pod jabloní a Dvo ákovo Te Deum. I p es stísněné podmínky malého pódia i 
dalších nevýhod Sukovy síně (nap . sušší akustika, problematická klimatizace ad.) 
vyzněl večer společensky důstojně a umělecky zda ile. O den později (5. 4.) byl 
program reprízován v sále muzea v Chrudimi. 
 
KFP se může pochlubit adou vynikajících instrumentalistů, z nichž většina je 
schopna plnit úkoly sólové. Jubilejní sezóna byla dobrou p íležitostí na některé z nich 
upozornit hudební ve ejnost a 
zároveň umožnit jejich bližší 
poznání i novému šéfdirigentovi 
Stanislavu Vav ínkovi. Abonentní 
koncerty se konaly 15. a 17. 4. 
Orchestr se v nich p edstavil ve 
dvou velmi slavných dílech – 
v úvodu v p edeh e Euryanta 

Carla Marii von Webera a ve 
druhé části večera v Symfonii č. 7 
h moll Nedokončené Franze 
Schuberta. Jako sólisté se 
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p edstavili houslisté Markéta Čepická a Libor Ježek (Tomáš Svoboda: Koncert pro 
dvoje housle), fagotista Filip Krytiná  (Starý bručoun Julia Fučíka), violoncellista 
David Matoušek (Gabriel Fauré: Elegie) a trumpetista Michal Chmela  (Ji í Pohnán: 
Chvíle s Astorem Piazzollou). Mírné obavy z p íliš pestré dramaturgické nabídky se 
rozplynuly a publikum ji naopak p ivítalo. 
 
Na festivalu Pardubické hudební jaro se KFP podílela jedním koncertem (25. 4.). 
Organizáto i jím p ipomněli 50. výročí založení orchestru a k němu pozvali do 
programu večera skvělé mladé sólisty – členy Lobkowicz Tria. Orchestr se sice 
v tomto programu samostatně nep edstavil, nicméně doprovodné party obou skladeb 
se co do umělecké závažnosti plně vyrovnaly partiturám závažných symfonických 
děl. Pod taktovkou šéfdirigenta Stanislava Vav ínka p ednesl v první části 
mistrovskou skladbu Bohuslava Martinů Toccata e due canzoni, kde zásadní klavírní 
part hrál Lukáš Klánský. V druhé polovině koncertu splnilo Lobkowicz Trio (Lukáš 
Klánský – klavír, Jan Mráček – housle a Ivan Vokáč – violoncello) skvělým způsobem 
sólový úkol v Trojkoncertu Ludwiga van Beethovena. Koncert natáčel Český rozhlas 
Vltava. 
 
Další koncert cyklu O čem nám vypráví 
hudba, konaný v rámci nedělního matiné 
28. 4., upozornil na  některé  pohádkové  
p íběhy v  hudbě  (nap . Šeherezádu  

Nikolaje Rimského–Korsakova či Labutí 
jezero Petra Iljiče Čajkovského) a jejich 
prost ednictvím p edstavil adu 
hudebních nástrojů a tím i členů KFP. 
Po ad opět p inesl mnoho veselých 
situací, nejrůznějších dětských aktivit a 
díky vybraným a poutavým ukázkám nejeden hudební zážitek. Auto i a průvodci 
po adem – dirigent Marko Ivanović a Petr Kadlec – sklidili opět  u dětí i jejich rodičů a 
prarodičů velký úspěch. 
 
Každoročně na p elomu dubna a května KFP p ijímá pozvání od festivalu Kocianovo 
Ústí. Pokaždé doprovodí loňského mladého vítěze tamější proslulé mezinárodní 
houslové soutěže. Letos jím 30. 4. v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí byl 
fenomenální jedenáctiletý kanadský houslista Emrik Revermann. K úžasu všech 
p ítomných, mezi nimiž nechyběli členové mezinárodní poroty a stovky zájemců 
z celé republiky, p ednesl suverénně Koncert pro housle a orchestr e moll Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho. Těší nás účastnit se této nanejvýše užitečné akce a 
pomáhat tak mladým umělcům začít budovat jejich kariéru, v mnoha p ípadech 
světovou. KFP se pod taktovkou velmi pečlivého Davida Švece, který je mladičkým 
umělcům vždy blízkým a vst ícným rádcem, p edstavila v Klasické symfonii Sergeje 
Prokofjeva a Pražské symfonii Wolfganga Amadea Mozarta.  
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Ani v dubnu nezapomněli hráči orchestru na školní děti. Nejprve 8. 4. vyrazili do ZŠ 
Montessori do pardubických Polabin s po adem Po stopách historie, 9. 4. pak do ZŠ 
v Pardubičkách s Hudbou a filmem, 16. 4. do ZŠ ve Zdechovicích s po adem              
o Jaroslavu Ježkovi a 17. 4. do ZŠ Staňkova ul. v Pardubicích, aby tam dvakrát 
zahráli první díl po adu Hudba tančí staletími.  
 
  

Kv ten 
 
Dalším koncertem (6. 5.) pokračovala spolupráce KFP s katedrou skladby pražské 
Hudební akademie múzických umění. Z těchto akcí, které jsou p ínosem p edevším 
pro tuto uměleckou školu, nejednou vzešel i tip pro za azení novodobého díla do 
abonentních koncertů orchestru. Tentokrát zazněla díla Bruna Cunhy, Ji ího 
Slabihoudka, Henriho Klimenta a Kate iny Horké. Koncert se konal v sále Martinů na 
HAMU, dirigoval jej Jan Bubák a spoluúčinkovali Bruno Cunha – živá elektronika, 
Kate ina Bláhová – violoncello a Henrich Kliment – klavír. 
 
Zvláštní komorní adu za azenou p i 
p íležitosti jubilejní sezóny orchestru uzav eli  
vynikající interpreti – hobojista Vilém Veverka 
a harfistka Kate ina Englichová (14. 5.). Oba 
pat í k špičkovým umělcům vystupujícím 
často i na zahraničních pódiích. Na po adu 
byly původní skladby i adaptace (Ravel, 
Hasselmans, Sluka, Debussy). Zcela 
zaplněný chrám sv. Bartoloměje 
v Pardubicích nabídl interpretům ideální 
akustické prost edí.   
 
Hudební  festival  Musica  Poděbrady pat í u nás k nejmladším akcím tohoto druhu. 
Letos se uskutečnil jeho druhý ročník. editelem festivalu je dirigent Leoš Svárovský, 

bývalý dlouholetý šéfdirigent našeho 
orchestru. Vybral si KFP pro 
zahajovací a závěrečný festivalový 
koncert. Zahájení proběhlo 19. 5. jako 
open air za krásného počasí a 
mimo ádné účasti lázeňských hostí a 
dalších posluchačů na letním pódiu 
lázeňské kolonády.  Program byl 
sestaven spíše z populárních skladeb 
světových mistrů. Mimo ádným hostem 
byl špičkový český houslista Ivan 
Ženatý (Dvo ák, Wieniawski, 

Čajkovskij).  Dirigoval samoz ejmě Leoš Svárovský.  
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Leoš Svárovský a Ivan Ženatý 
byli rovněž protagonisty 
květnových abonentních koncertů 
(20.–22. 5.).  Na jejich programu 
byla díla Aarona Coplanda 
(Apalačské jaro), Bohuslava 
Martinů (Sinfonietta La Jola) a 
Johannesa Brahmse (Koncert pro 
housle a orchestr). V prvních 
dvou skladbách se náročného 
klavírního partu úspěšně zhostila 

Markéta Výborná, Ivan Ženatý pak završil všechny t i večery skvělým provedením 
Brahmse, ale i působivým p ídavkem – houslovou Romancí Antonína Dvo áka.  
 
Po velmi úspěšném 
účinkování v roce 2018 se 
po roce orchestr opět vrátil 
do půvabného prost edí 
Lesního divadla v evnicích 
(25. 5.). Naše účinkování je  
obnovením prvorepublikové 
tradice symfonických 
koncertů.  P íjemné 
prost edí v p írodě, ale i 
program volený spíše 
populárněji p ilákají vždy velký počet posluchačů všech generací, mezi nimiž je i 
mnoho zajímavých známých osobností z nedaleké Prahy. Na programu byly 
tentokrát skladby Deliba, Mozarta, Verdiho, Rossiniho, Offenbacha, Mendelssohna a 
jako p ipomenutí blížícího se 30. výročí Sametové revoluce byla za azena Píseň pro 
Martu. Sólistkami byly Ester Paulů a Eva Blažková. Dirigoval indický dirigent 
Debashish Chaudhuri, který stál u zrodu myšlenky konání těchto koncertů, jež navíc 
mají charitativní podtext. Ani nečekaná p eháňka nenarušila průběh večera a 
nepokazila jeho skvělou atmosféru. 
 
Úspěšnou adu populárních matiné 
pro děti a jejich rodiče a prarodiče O 
čem nám vypráví hudba uzav el       
v  50. sezóně koncert, který jeho 
skvělí auto i a průvodci Marko 
Ivanović a Petr Kadlec nazvali 
Hudební žerty a p ekvapivé 
podivnosti (26. 5.). Vedle velmi 
vtipných a pro děti působivých gagů 
samoz ejmě nezapomněli na spoustu 
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zajímavostí týkajících se skladeb uváděných autorů. V některých nahlédl orchestr do 
světa velké symfonické hudby. KFP je na běžných koncertech kvůli velkému 
hráčskému obsazení nemůže uvádět a pro takovéto p íležitosti vyžadují citlivý výběr 
ukázek a nutnou adaptaci. Toho se Marko Ivanović zhostil opět bravurně.  
 
Květnová produkce orchestru byla doplněna o t i účinkování pro děti a mládež. 13. 5. 
se studenti gymnázia v Lanškrouně seznámili s druhým dílem po adu Hudba tančí 
staletími, program Po stopách historie zněl 14. 5. v ZŠ a MŠ v Dlouhé T ebové a 
poté 23. 5. v  ZŠ a MŠ v Rosicích u Chrasti.  
 

 
Červen 
 
3. 6. se ve spolupráci s Konzervato í Pardubice konal každoroční absolventský 
koncert jejích studentů. P edstavili se violistka Pavlína Malíková, pěvkyně Veronika 
Kaiserová, kontrabasista Ond ej Sejkora a klavírista Matyáš Novák. Jejich výkony 
byly vesměs vynikající, v p ípadě Sejkory (Koncert pro kontrabas fis moll Giovanniho 
Bottesiniho) a Nováka (Koncert pro klavír Antonína Dvo áka) zcela profesionální. 
Studenty spolu s orchestrem doprovodil dirigent Jaroslav Brych. 
 
Po dvou letech se orchestr opět vrátil do He manova Městce, aby v tamějším kostele 
sv. Bartoloměje zahájil další ročník festivalu Hudební léto v He manově Městci (9. 
6.). Program byl p ipraven v návaznosti na dubnový koncert k výročí pardubické 
konzervato e s tím rozdílem, že místo p edehry k Smetanově ope e Tajemství a 
Sukovy Fantazie pro housle byla za azena Suita A dur Antonína Dvo áka. Oba tituly 
se spojenými sbory (Vysokoškolským uměleckým souborem, sborem Continuo, 
sborem Vlastislav He manův Městec a Pěveckým sborem Konzervato e Pardubice) 
zůstaly zachovány. K sólistům Haně Medkové a Jaroslavu Patočkovi se navíc p i 
provedení v He manově Městci p ipojila Markéta Štefaniková. Vybrané části z hudby 
Josefa Suka k legendě Pod jabloní Julia Zeyera a Dvo ákovo Te Deum vyzněly 
v chrámovém prost edí obzvláště monumentálně. P ijetí po adateli a publikem bylo 
tradičně srdečné a spontánní. 
 
Závěrečné abonentní koncerty (10.–12. 6.) byly p edevším závěrem abonentního 
programu jubilejní 50. sezóny. Tomu odpovídalo i za azení díla zcela mimo ádného, 
jedné z nejvýznamnějších kompozic světové hudební historie – Deváté symfonie 
Ludwiga van Beethovena se závěrečnou 
Ódou na radost. Náročných pěveckých 
partů se zhostili p ední čeští pěvci – 
sopranistka Marie Fajtová, altistka Markéta 
Cukrová, tenorista Richard Samek a basista 
David Nykl. Ozdobou všech večerů byl 
výkon světoznámého Pražského 
filharmonického sboru se sbormistrem 
Lukášem Vasilkem. Celý ansámbl v čele         
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s šéfdirigentem Stanislavem Vav ínkem sklidil bou livé ovace. Pro vedení orchestru 
byl poslední koncert spojen se značnou nervozitou, celý den totiž kvůli havárii vody 
na vodovodním adu těsně p ed Domem hudby hrozilo, že bude muset být voda 
vypnuta a koncert zrušen, v opačném p ípadě existovalo totiž značné riziko vyplavení 
suterénních prostor budovy. Naštěstí se tak nakonec nestalo, p ívod vody do budovy 
byl vypnut okamžitě po skončení koncertu a byly zahájeny práce na likvidaci havárie, 
které trvaly i druhý den.  Závěrečné abonentní koncerty byly pro KFP zároveň – kvůli 
rekonstrukci Domu hudby – i dočasným rozloučením s domácím pódiem. 
    
18. 6. čekal orchestr další významný festivalový koncert. Opět jsme byli pozváni na 
ostravský Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (d íve Janáčkův máj). 
Koncert se konal tentokráte v nádherném prost edí odsvěceného chrámu sv. Václava 
v Opavě. P ed náš orchestr p edstoupili renomovaní umělci – švýcarský dirigent 
Philippe Bach a vítěz ady významných světových soutěží – p edevším slavné 
soutěže královny Alžběty v Bruselu a soutěže Pražské jaro – francouzský 
violoncellista Victor Julien-Laferrière. Program byl koncipován mozartovsky, p estože 
jeho první polovinu tvo ila díla Petra Iljiče Čajkovského (suita Mozartiana, Variace na 
rokokové téma). Na závěr zazněla Mozartova Symfonie g moll. 
 
Jubilejní 50. koncertní sezónu uzav ela t i vystoupení na národním hudebním 
festivalu Smetanova Litomyšl. P edmětem tohoto materiálu jsou pouze první dvě, 
která proběhla v červnu. T etí 
spadá totiž datem svého konání až 
do 2. pololetí roku. Koncertem 2ř. 
6. ve Smetanově domě p ipomněl 
po adatel festivalu 50. jubileum 
našeho orchestru. P íprava 
programu na tento koncert byla 
složitější, než je obvyklé. Po adatel 
si p ál náročnější i všestrannější 
výběr skladeb (začali jsme 
Prokofjevovou Klasickou symfonií a 
skončili populární suitou Manuela 
Rosenthala z melodií Jacquese Offenbacha). Koncert měl dva vynikající sólisty – 
světový trumpetista Sergei Nakariakov oslnil svou virtuozitou (hrál mimo jiné 
Gershwinovu Rapsodii v modrém v krkolomné adaptaci pro trubku a orchestr), 
sólistka opery Národního divadla Marie Fajtová pak nadchla p ítomné nádherným 
hlasem, krásnou kantilénou a také strhující koloraturou. Ani horké letní počasí 
neodradilo posluchače od návštěvy (jednalo se o jeden z prvních vyprodaných 
koncertů festivalu), ti pak všechny účinkující odměnili bou livými ovacemi. 
 
O den později (30. 6.) participovala KFP na hudební složce p i děkovné slavné mši 
v piaristickém chrámu Nalezení sv. K íže.  Celebroval Mons. Tomáš Halík. Hudební 
složku tvo ila Missa brevis Ji ího Pavlici a krátké úryvky děl Antonia Vivaldiho a 
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Johanna Sebastiana Bacha. Spoluúčinkovali sólisté sopranistka Lucie 
Vagenknechtová a barytonista Michael Skalický, dále Smíšený pěvecký sbor KOS 
Pedagogické školy Litomyšl. ídil sbormistr KOSu Milan Motl.  
 
V červnu p inesli hráči dětem mate ských a základních škol t i vystoupení. 3. 6. si 
děti v MŠ Čty lístek v Pardubicích poslechly po ad Hudba a film, 11. 6. byly pro žáky 
ZŠ Waldorfské v Pardubicích realizovány dva koncerty  z cyklu Seznamte se, prosím 
– Hudba a film a po ad věnovaný Jaroslavu Ježkovi. Své aktivity směrem k mládeži 
zakončila KFP v prvním pololetí roku druhým dílem po adu Hudba tančí staletími 
v ZŠ a MŠ v Rabštejnské Lhotě.  
 
 

Červenec 
 
Hned na počátku prázdnin, 6. 7., ještě v rámci jubilejní 50. sezóny, nás čekal jeden, 
letos v po adí už t etí koncert na festivalu Smetanova Litomyšl. Na 2. zámeckém 
nádvo í se konal po t ech letech opět koncert nazvaný Sólo pro sto smyčců. K jeho 

provedení se spojily smyčcové 
sekce týchž orchestrů jako 
v roce 2016 – Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, Moravské 
filharmonie Olomouc a Komorní 
filharmonie Pardubice. 
Z bohatého repertoáru pro 
smyčcový orchestr byly 
tentokráte vybrány rovněž 
slavná díla – Svatopavelská 
suita Angličana Gustava Holsta, 
Sukova Smyčcová serenáda Es 

dur, Adagietto z 5. symfonie Gustava Mahlera, dvě minimalistické partitury 
protagonistů světové moderny Philippa Glasse a Karla Jenkinse a večer uzav ela 1. 
věta Koncertu pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány Bohuslava Martinů. 
Díky dirigentovi Leoši Svárovskému a organizačnímu týmu festivalu i jednotlivých 
těles vyšlo vše perfektně s výsledkem na vysoké umělecké úrovni.  
 
 

Srpen 
 
První koncert po dovolené se 
uskutečnil v Poděbradech 17. Ř. Pro 
otev ené pódium na kolonádě p ipravil 
dirigent Leoš Svárovský se sólistou 
Felixem Slováčkem seniorem velký 
populární program, který i navzdory 
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rozmarům počasí vyšel zda ile a ke spokojenosti publika. Orchestr zahrál 
samostatně skladby Julia Fučíka, Johanna Strausse a Franze von Suppého a Felixe 
Slováčka doprovodil  ve výběru populárních hitů 70. a Ř0. let, jak je původně pro náš 
orchestr skvěle aranžoval Vladimír Popelka.  
 
Ke konci prázdnin jsme byli opět pozváni do Mariánských Lázní. V rámci jubilejního 
60. mezinárodního festivalu Fryderyka Chopina jsme 21. 8. v akusticky skvělém sále 
Casina uvedli skladby Chopina, Schulhoffa a Beethovenovu 3. symfonii Eroica. 
Koncert ídil francouzský dirigent Amaury du Closel, sólistou Chopinova Andante 
spianato a velké polonézy byl Lukáš Klánský, ke kterému se v Schulhoffově 
Dvojkoncertu p ipojil italský flétnista Massimo Mercelli. Koncert měl opět 
reprezentační úroveň a pro náš orchestr byl tak prestižní záležitostí. 
 
Po velmi úspěšném a svou neobvyklostí zajímavém koncertu v leteckém muzeu na 
letišti v Podho anech u Čáslavi v roce 2018 jsme 31. 8. p ijali pozvání k  2. Polnímu 
koncertu. Akce, která měla charitativní charakter (výtěžek byl p edán p ítomné 
editelce pardubické školy Svítání, senátorce Miluši Horské), se opět těšila velkému 

zájmu publika, v němž zasedly i 
významné osobnosti nejen 
regionálního, ale i celostátního 
významu. Vše opět p ipravil a 
organizoval letec a podnikatel 
Richard Santus. Atraktivitu 
koncertu zvýšila účast členů 
kapely Čechomor. Bohužel 
tentokrát nebylo vše ze strany 
po adatele organizačně             
v po ádku a tím docházelo k nep íjemným situacím, jejichž okamžitá ešení byla 
zvláště pro šéfdirigenta Stanislava Vav ínka a celý management velmi náročná. Tyto 
místy i vážnější problémy ovšem nepronikly do publika, které odcházelo opět velmi 
spokojeno.  
 
 

Zá í 
 
V zá í jsme vystoupili na Mezinárodním festivalu F. L. Věka v Dobrušce. V kostele sv. 
Václava jsme 15. ř. uvedli p edehru k ope e La clemenza di Tito a Koncert pro 

housle A dur Wolfganga Amadea Mozarta 
a na závěr Symfonii D dur Jana Václava 
Hugo Vo íška. Vedle účasti na slibně se 
rozvíjejícím festivalu nás těšilo i poznání 
mladého českého klavíristy Lukáše 
Klánského coby dirigenta a samoz ejmě 
spolupráce se špičkovým houslistou 



16 

 

Janem Mráčkem. I díky nim měl koncert pat ičnou festivalovou úroveň. 
 
18. 9. jsme zahájili naši další, v po adí 51. koncertní sezónu v Pardubicích. 
Vzhledem k adaptaci Domu hudby to bylo zahájení zcela netradiční. Neprobíhalo 
v rámci běžné abonentní ady. Tu otev eme až v b eznu p íštího roku v nově 
adaptovaném Domě hudby. Do té doby je každý koncert ady, kterou jsme výstižně a 
symbolicky nazvali Čekání na návrat, prodáván individuálně. Na koncerty v období 
zá í až únor nám propůjčila svou Aulu Arnošta z Pardubic Univerzita Pardubice. 
Svou akustikou, sice občas p íliš „hlučnou“, nicméně zvukově z etelnější, poměrně 
úspěšně konkuruje Sukově síni Domu hudby. Má však malé pódium, které je pro 

nástrojové obsazení 
některých skladeb velmi 
limitující a hlavní 
nevýhodou je její 
poměrně velká vzdálenost 
z centra města, 
s omezenou možností 
MHD, což se nutně 
projevuje sníženou 
návštěvností.  V programu 
zahajovacího koncertu 
jsme vsadili na autora 
nám nejbližšího 

Wolfganga Amadea Mozarta, konkrétně na jeho operní tvorbu. Večer nesl název Za 
Mozartem na univerzitu. Árie a scény z Mozartových oper p ednesli se skvělým 
nasazením sólisté opery pražského Národního divadla Lucie a Ji í Hájkovi. 
Dirigentem večera byl úspěšný operní dirigent Robert Jindra.  
 
27. 9. jsme komorním po adem potěšili klienty Denního stacioná e Slunečnice 
v Pardubicích. 
 
První měsíc nového školního roku p inesl také jeden koncert pro děti a mládež. 
Po ad Po stopách historie vyvezlo naše malé uskupení 27. 9. do Základní školy 
Klášterec nad Orlicí. Minimálně do b ezna 2020 bohužel vzhledem k rekonstrukci 
Domu hudby, potažmo Sukovy síně a p ilehlých prostor, nejsme schopni školám 
nabídnout celoorchestrální po ady určené jejich žákům (Trápení pana Bambuly a 
Karneval zví at). P estože poptávka po těchto koncertech ze strany základních 
i mate ských škol je veliká, zatím můžeme nabízet pouze variantu komorních po adů, 
se kterými jezdíme p ímo do škol. 
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íjen 
 
I druhý koncert našeho cyklu Čekání na 
návrat 9. 10. měl svůj vlastní název – 
Máme narozeniny! Oslavili jsme je 
p edevším už v jubilejní 50. sezóně     
2018–19. 50. výročí našeho prvního 
koncertu však p ipadá na 24. íjen. Proto 
jsme tento fakt do určité míry p ipomněli 
právě tímto koncertem na univerzitě. 
Namísto tehdy za azeného Divertimenta-
Serenády IV Bohuslava Martinů jsme 
v úvodu zahráli jeho Serenádu II. A zcela ve znamení tohoto jubilea zazněla v druhé 
části večera Symfonie D dur Jana Hugo Václava Vo íška, kterou se tehdejší 
Východočeský (později státní) komorní orchestr pod taktovkou Jaroslava 
Vodňanského poprvé p edstavil ve ejnosti. Sólistou večera byl ve slavném 
Mendelssohnově Koncertu pro housle a orchestr e moll český houslista Miroslav 
Ambroš. Dirigentem večera byl samoz ejmě nynější šéf orchestru Stanislav Vav ínek, 
který zvláště Vo íškově symfonii, která pat í po dobu padesáti let k trvalým titulům 
našeho repertoáru, vtiskl své osobité, umělecky velmi zajímavé pojetí.  
 
Prvním zahraničním zájezdem této sezóny byla cesta do francouzského Štrasburku. 
Dirigentem prestižního koncertu 15. 10. byl Jurgen Burns a sólistou špičkový český 

klavírista Martin Kasík. V úvodní 
skladbě Arvo Pärta Adam´s 
Lament dále účinkoval sbor Fiat 
Cantus. S velkou radostí jsme 
ve Štrasburku uvedli 
reprezentační dílo české – 
Sinfoniettu giocosu Bohuslava 
Martinů pro klavír a orchestr a 
koncert jsme uzav eli méně 
známou, ale dnes ve světě stále 

častěji uváděnou Symfonií č. 2 Kurta Weilla. 
 
Programová ada Máme hosty potvrdila 
i letos své zásadní priority. Jednak se 
těší obrovskému zájmu, p edevším se 
nám však poda ilo p ivést do 
koncertního sálu zcela nové publikum, 
které právě díky této zvláštní nabídce 
ví, že existuje Komorní filharmonie 
Pardubice, jejíž umělecká úroveň a 
pověst p esahuje hranice nejen města, 
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ale i kraje a státu. Večer nazvaný ABBA Symphonic se vzhledem k enormního zájmu 
publika uskutečnil ve velkém sále Ideonu. 23. 10. byl zcela vyprodán. S KFP na něm 
vystoupil Happyband Orchestra s největšími hity někdejší populární švédské skupiny 
ABBA. Dirigent Vladimír atelinka byl zároveň zasvěceným a kultivovaným 
průvodcem velmi zda ilého večera. 
 
Velice aktivní byl orchestr v íjnu v oblasti výchovných po adů pro děti a mládež. 
T ikrát zazněl hned zkraje měsíce druhý díl po adu Hudba tančí staletími (dvakrát 
v Základní škole Josefa Ressla v Pardubicích 1. 10., jednou v Základní škole 
Studánka 2. 10.). Do konce íjna se ještě pětkrát reprízoval po ad Po stopách historie 
(dvakrát v Základní škole Lázně Bohdaneč 3. 10., rovněž dvakrát v Základní škole 
Pardubice – Polabiny 2  4. 10. a jednou v Základní škole P elouč Masarykovo 
náměstí 1Ř. 10. – žáci p eloučské základní školy zaplnily za tímto účelem témě  plně 
kino v P elouči). íjen uzavíral opět druhý díl po adu Hudba tančí staletími, a to 24. 
10. v Základní škole U Stadionu v Chrudimi. 
 
 

Listopad 
 
S podobným programem jako ve Štrasburku a v Mariánských Lázních koncertovala 
KFP v Chrudimi 6. 11. I zde ji dirigoval Amaury du Closel a sólistou ve skladbě 
Bohuslava Martinů Sinfonietta giocosa byl rovněž klavírista Martin Kasík, který nabídl 
– podobně jako v srpnu v Mariánských Lázních – Andante spianato a velkou 
polonézu Fryderyka Chopina. Zda ilý večer uzav ela rovněž Symfonie č. 2 Kurta 
Weilla. 
 
Letošní Slavnostní koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii, konaný opět 
společně s Univerzitou Pardubice 15. 11. v Aule Arnošta z Pardubic tradičně 
p ipomenul významné okamžiky novodobých českých dějin, jejichž výročí byla letos 
kulatá (ř0 let od smrti Jana Opletala a 30 let od Listopadu 1řŘř). Ve svém projevu 
p ipomenul rektor Univerzity prof. Ji í Málek dlouhou tradici těchto koncertů, která 
započala krátce po roce 2000 a koná se každoročně dodnes. Šéfdirigent Stanislav 
Vav ínek dirigoval nejprve suitu Vladimíra Popelky Pamatuj – písně naděje a 
beznaděje, která byla sestavena na základě naší objednávky z dobových písní, 
p ipomínajících neblahé okamžiky naší historie. Potom vystoupila Kristina Fialová     
s violovým koncertem 
Carla Stamitze a na závěr 
zahrál orchestr Mozartovu 
Symfonii        C dur, 
zvanou Jupiter. 
 
Do univerzitní Auly 
Arnošta z Pardubic jsme 
se vrátili za několik dní na 
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koncert zcela jiného charakteru. Programová ada Máme hosty pokračovala večerem 
nazvaným Vášeň s tangem 20. 11. Protagonisty byl ansámbl Escualo Quintet, který 
umělecky vede Jakub Jedlinský, hráč na bandoneon. Jeho členové se orientují na 
stylizaci tanga v nejrůznějších úpravách světových skladatelů, ale i vlastních. Jsou 
vynikajícími instrumentalisty, působí v Praze a Pardubicích. Spoluúčinkovala 
znamenitá zpěvačka a herečka Gabriela Vermelho, hostem byl peruánsko-český 
perkusionista Camilo Caller. KFP se p edstavila svou smyčcovou sekcí. Program 
naprosto vyvrátil zdánlivou jednotvárnost a naopak obda il posluchače velmi 
p íjemnou, skvěle zahranou hudbou.  
 
Další každoroční tradiční listopadovou akcí je koncert v rámci festivalu Tóny nad 
městy. Letos se konal 22. 11. v pražském kostele svatých Šimona a Judy. 
Dirigentem byl Ital Alessandro Calcagnile, sólistkou mezzosopranistka Edita 
Randová, která se p edstavila výběrem populárních italských písní (skladatelé 
Eduardo di Capua, Ernesto de Curtis a další). Orchestr se samostatně prezentoval 
p edehrou k Rossiniho ope e Italka v Alžíru, výběrem ze Starých tanců a árií Ottorina 
Respighiho a koncert završil slavnou Italskou symfonií Felixe Mendelssohna-
Bartholdyho. Koncert svou standardní úrovní splnil svůj účel a očekávání. 
 
22. 11. zazněl v prostorách Základní školy Zdechovice po ad pro tamní žáky – 
Hudba tančí staletími – díl 2. 
 
 

Prosinec 
 
Na počátku měsíce jsme zopakovali 
zahraniční zájezd do Mülheimu an der Ruhr 
(Severní Porýní-Vestfálsko), kde jsme 
koncertovali v roce 2017. Na koncertě 6. 
12. se tam s námi p edstavili stejní sólisté 
jako p edloni – dirigent Vladimír Stoupel a 
houslistka Judith Ingolfsson. Té pat ila celá 
první polovina koncertu (obě Beethovenovy 
houslové romance a houslový koncert 
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho). V druhé části opět úspěšného koncertu jsme 
zahráli 7. symfonii Ludwiga van Beethovena. 

 
Koncert na Univerzitě v rámci 
cyklu Čekání na návrat 12. 
12. měl neobvyklý název – 
Jeden za dva. Dirigenta a 
sólistu měl v jedné osobě. 
Všestranný umělec, častý 
host KFP Vojtěch Spurný 
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dirigoval nejprve posluchačsky p íjemné dílo novodobějšího francouzského 
skladatele Pierra Wissmera Divertissement sur un choral a jako sólista a zároveň 
jako dirigent vystoupil v Cembalovém koncertě C dur Mozartova současníka Johanna 
Franze Xavera Sterkela. Po p estávce pak ídil méně známější druhou verzi slavné 
4. symfonie Italské Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Hudební univerzálnost 
hlavního protagonisty večera doslova zazá ila! Druhou stranou mince však byla malá 
návštěvnost. P íčinou byla p edvánoční doba, ale p edevším se potvrdil fakt, že na 
aulu pardubické univerzity, byť akusticky p inejmenším adekvátní Domu hudby, si 
publikum – p edevším díky horší dostupnosti – nezvyklo a KFP i p es vst ícnost 
rektorátu školy zaplatilo rekonstrukcí svého působiště Domu hudby nemalou daň. 
 
Vánoční koncert 1Ř. 12. však byl tradičně zcela vyprodaný. K provedení Rybovy 
České mše vánoční byl po loňských dobrých zkušenostech opět pozván dirigent 
pražského Národního divadla Zdeněk Klauda, který provedl stále nekompromisně 
žádané dílo s KFP, sólisty 
Markétou Böhmovou, 
Jarmilou Balážovou, 
Václavem Lemberkem a 
Václavem Je ábkem a 
znamenitým Pražským 
komorním sborem. Poměrně 
rozsáhlou první část 
p ipravili umělci domácí – 
Žesťové kvinteto KFP          
s uměleckým vedoucím 
Michalem Chmela em a 
Dětský pěvecký sbor 
Zpěváčci p i ZŠ s rozší enou výukou hudební výchovy z Polabin 2 se sbormistryní 
Monikou Kadlecovou. Na po adu byly písně a skladby umocňující atmosféru blížících 
se svátků. 
 
Na samém sklonku roku uskutečnila KFP zájezd do Itálie. 2Ř. 12. vystoupila 
v nádherném sále Teatro Ponchielli v Cremoně. Nádherné historické město 
v Lombardii je známé p edevším 
výrobou houslí, chlubí se svými 
slavnými rodáky Monteverdim a 
Stradivarim a rovněž 
Ponchiellim, který se narodil 
v nedaleké vesnici Paderno, 
v Cremoně prožil své mládí a po 
celý život se sem vracel. Náš 
koncert sestavený vzhledem 
k blížícímu se konci roku 
p edevším z populárních skladeb 
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měl p edevším díky umělecké úrovni skvělou atmosféru. Divadelní hlediště pro 1200 
lidí bylo zcela vyprodané. KFP beze zbytku splnila svou reprezentační úlohu. 
Dirigentem byl Ital Andrea Dindo. Návrat domů se bohužel neobešel bez problémů. 
Našemu vozidlu vezoucímu hudební nástroje a oblečení odešel nedaleko Innsbrucku 
alternátor a vůz se vrátil do Pardubic se značným zpožděním. P esto zájezd 
hodnotíme jako úspěšný. 
 
Pestrý byl prosinec i co se týká výchovných po adů pro děti a mládež. Po ad Hudba 
tančí staletími 2. díl zazněl celkem čty ikrát (dvakrát v Základní škole Studánka 2. 12. 
a dvakrát v Základní škole a mate ské škole Trstěnice ř. 12.). První díl po adu 
Hudba tančí staletími slyšely 10. 12. žáci Základní školy a mate ské školy Morašice, 
okres Chrudim. 11. 12. jsme co do výchovných po adů uzav eli kalendá ní rok 
oblíbeným projektem Po stopách historie – dvakrát zazněl 11. 12. v Základní škole 
Komenského Skuteč.  
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II. ROZBOR HOSPODů ENÍ 
 
V úvodu ekonomické části tohoto materiálu je t eba konstatovat, že rozpočet KFP na 
rok 201ř byl konstruován, aniž by existovala jakákoli informaci o tom, jak zcela 
zásadním způsobem ovlivní činnost orchestru a tedy i celou ekonomiku  
rekonstrukce Domu hudby. Po stanovení náhradního redukovaného plánu  51. 
sezóny (201ř/2020) , který byl rekonstrukcí vynucen a  z  hlediska financí zasáhl 2. 
pololetí roku 201ř, byl rozpočet KFP revidován s tím, že je v daných podmínkách tak 
jako tak nutné smí it se s tím, že organizace má p ed sebou období plné nejistot a 
provizórií  jak v provozu orchestru samotném, tak i v oblasti ekonomické, kdy bude 
nutné adu situací ešit ad hoc. Management orchestru vyvinul veškeré úsilí pro to, 
aby nezaviněný útlum činnosti z vlastní produkce orchestru ( zrušení abonentních 
ad pro dospělé i dětské posluchače, koncerty v Domě hudby pro školy), který sám o 

sobě vede k ekonomickým úsporám na p ímých nákladech, neznamenal ovšem na 
druhé straně zásadní, zbytečně vynaložené  vysoké náklady na platy, aniž by za ně 
byl odváděn výkon. Aby tedy i v nových podmínkách byla práce orchestru v daných 
nep íznivých poměrech co nejintenzivnější a jak jen bude možné efektivní. Tedy 
snahou managementu bylo v uvolněných termínech nasmlouvat co nejvíce závazků, 
které budou v bilanci p ímých nákladů a výnosů plusové, čímž jednak mohou 
posunout konečný výsledek hospoda ení ještě dále ke kladným hodnotám a 
p edevším zajistí orchestru práci.  
 
K tomu se kolem pololetí roku p idaly obavy z hrozícího nedostatku disponibilních 
financí. Prodej p edplatného na redukované abonentní cykly pro období b ezen-
červen 2020 bylo totiž nutno vzhledem k ohlášenému průběhu rekonstrukce               
v prostorách  managementu p eložit až na leden roku 2020, čímž došlo  ke 
značnému výpadku  finančních prost edků na účtu KFP. Tuto vážnou situaci vst ícně 
pomohl ešit na žádost KFP z izovatel změnou režimu průběžného  p idělování 
p íspěvku dotace. Zároveň  po žádosti editelky byl urychlen proces p idělení roční 
dotace Pardubického kraje a zároveň po urgencích  Asociace symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů ČR  byly již v závěru 1. pololetí  pro orchestry uvolněny  
finance z prost edků  MKČR. Takže obavy z hrozící dočasné platební neschopnosti 
nebo alespoň velké tísně byly součtem těchto okolností naštěstí zažehnány.  
 
Jak vyplyne z textu dále, z  kombinace zrušení ekonomicky náročných programů            
z vlastní produkce KFP a tak íkajíc na poslední chvíli zajištění smluvních - 
p edevším zahraničních angažmá - rezultuje hospodá ský výsledek posunutý do 
kladných hodnot mírou tak neobvyklou, jakým byl pro KFP neobvyklý  po všech 
stránkách celý rok 201ř.  
 
Podrobný tabulkový p ehled výsledku hospoda ení KFP k 31.12.2019 v porovnání 
s rozpočtem je uveden v P íloze 1 a v rozdělení na hlavní a hospodá skou činnost  
v p íloze 1a (Výkaz zisku a ztráty). Následující text je slovním komentá em 
k některým ukazatelům. Procentuální údaj v závorce uvádí plnění ukazatele                 
v porovnání s celoročním rozpočtem.  
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1. VÝNOSY 
 
1. Výnosy z činnosti                              7 180 256,84 Kč  
     
o hlavní činnost                7 098 036,28 Kč 
o hospodá ská činnost        82 220,56 Kč                                                                      
 
  
Hlavní činnost  
               
Tržby z koncertů v zahraničí byly splněny na 136,15%, p ekročení ovlivnil zejména 
až ve druhém pololetí roku nasmlouvaný zájezd do italské Cremony v samém závěru 
roku. V oblasti smluvních tuzemských zájezdů zůstalo celoroční plnění pod hranicí 
plánu na  ř6%. P i sestavování rozpočtu v této položce bylo uvažováno i s některými 
koncerty, které se nakonec neuskutečnily kvůli nezajištění pot ebných financí ze 
strany po adatele (Vánoční koncert v Rudolfinu, koncert filmových melodií                  
v Kulturním centru v Lanškrouně - ten  byl ovšem naštěstí jen p eložen do roku 
2020). Jak již bylo uvedeno výše, abonentní koncerty byly pro druhé pololetí zcela 
zrušeny, výsledný celoroční finanční p íjem je tedy totožný s částkou získanou 
během 1.pololetí roku  (plnění 100,03%). P i absenci abonmá ve 2. pololetí se p íjmy 
z volného prodeje vstupenek staly zásadní p íjmovou položkou tržeb z koncertů 
po ádaných ve vlastní režii. Odhad náhradně stanoveného plánu se ukázal jako 
poměrně p esný, plnění dosáhlo 104,42%, a to i p es to, že návštěvnost na 
koncertech s klasickým programem v univerzitní aule v rámci ady Čekání na návrat 
zůstala hluboko pod naším p edpokládaným očekáváním. Do v podstatě okrajové 
části města se ale vypravovali p edevším posluchači nižšího věku, tedy bez možnosti 
uplatnění seniorské slevy, čímž se v tržbách z pohledu ekonomického v podstatě 
vyrovnávala nižší návštěvnost. Bohužel se ukázalo, že pro adu stálých abonentů 
KFP byl náhradní prostor nep ijatelnou variantou pro návštěvu koncertu (vybočení    
z navyklého standardu, náročnost p epravy atd.). P íjmy v této kategorii p íznivě 
ovlivnila návštěvnost koncertů mimo ádných, zejména p i vyšší kapacitě Ideonu, 
který byl zvolen jako náhradní prostor pro koncerty crossoverové. Uvolněný časový 
prostor otev el možnosti pro koncerty pro děti a mládež v provedení  menších 
hráčských seskupení KFP p edevším v pardubickém regionu. Na jejich realizaci jsou 
čerpány  prost edky z finanční podpory Pardubického kraje. Koncerty pro mate ské a 
základní školy v provedení celého orchestru, které se jinak celkem pravidelně konají 
v Domě hudby, musely být kvůli rekonstrukci ve 2.pololetí roku rovněž kompletně 
zrušeny. I tak dosáhly p íjmy z koncertů pro mládež plnění 111,ř0%. Plán natáčení 
CD prošel rovněž během roku revizí. Nakonec bylo dosaženo plnění upraveného 
plánu na 103,34%. Vedle CD zahrnuje p íjem v tomto ukazateli i dvojí natáčení 
koncertu orchestru pro archiv Českého rozhlasu. Položka ostatních tržeb z hlavní 
činnosti (Ř5,14%) zahrnuje p íjem za uvedení skladby švýcarského autora Pierra 
Wissmera na koncertě 12.12.201ř od nadace, která nese autorovo jméno. Bohužel 
oproti původním plánům mohla být v důsledku rekonstrukce skladba uvedena pouze 
jednou.  
 
Položka výnosů z prodaného zboží byla ke konci roku splněna na ř2,1ř%. Ve          
2. pololetí došlo k naprosté minimalizaci  p íjmů v důsledku snížení počtu 
realizovaných koncertů ve vlastní režii. Pro koncerty byly tištěné koncertní programy 
zhotovovány vlastními technickými prost edky a silami, a to v podstatně menším 
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počtu výtisků a  s nižší prodejní cenou s ohledem na značně redukovaný obsah. Dle 
znění interní směrnice KFP o hospodá ské činnosti je hodnota výnosů z prodaného 
zboží rozkalkulována mezi činnost hlavní a hospodá skou. Do činnosti hlavní  je 
započítávána stěžejní částka 56 081,44 Kč (z celkových  57 160,00 Kč).  
 
Ukazatel tržeb z prodeje dlouhodobého majetku byl splněn na 25% a zahrnuje  
pouze prodej již nepot ebného fraku. V nabídce k odprodeji zůstávají některé 
hudební nástroje včetně několikerých houslí s vysokou požadovanou prodejní cenou.  
Během roku ovšem nebyly nástroje k prodeji nabízeny, protože v některých fázích 
rekonstrukce byl do skladových prostor KFP p ístup velmi obtížný. 
 
Ukazatel tržeb z prodeje materiálu zahrnuje odprodej nevyhovujících tympánových 
blán. 
 
Z fondů organizace byly  čerpány v souladu s rozpočtem pouze prost edky 
poskytnuté jako dary právnických  a fyzických osob, a to ve smyslu uzav ených 
smluv na krytí nákladů spojených s koncerty  jubilejní 50. sezóny.  
 
 
Hospodá ská činnost  
                  
Výnosy z činnosti KFP v rámci činnosti hospodá ské dosáhly v roce  2019 hodnoty 
Ř2 220,56 Kč, která p edstavuje pouze 1,15% celkového objemu výnosů z činnosti 
KFP. Stěžejní část p íjmů v této oblasti (řŘ,6ř%) tvo í p íjmy z propagace. Ty 
skončily k 31.12. na plnění 73,77 % celoročního plánu. Podmínky pro poskytování 
reklamních služeb  nemohly být těžší než p i provozu orchestru během rekonstrukce 
jeho sídla. Zbytek do celkové částky výnosů z činnosti KFP v rámci činnosti 
hospodá ské tvo í p íjmy, které dosahují v absolutní finanční hodnotě zcela 
zanedbatelnou výši. Jedná se o dle směrnice koeficientní metodou p epočtené podíly 
z prodeje zboží (1 07Ř,56 Kč).    
 
  
         
2. Finanční výnosy                                                               8 998,40 Kč    
 
o hlavní činnost                         8 998,40 Kč 
o hospodá ská činnost                   0,00 Kč    
                                                     
 
 
Hlavní činnost                                               
 
Z dosažené částky finančních výnosů v hlavní činnosti p ipadá 7 662,88 Kč na 
kurzové zisky. Tato částka byla splněna na 51,0ř % ročního plánu. Stanovení 
p edpokládané roční částky je víc než obtížné, je-li vůbec reálné.  Zbylá částka –      
1 335,52 Kč - p edstavuje výši úroků z veškerých bankovních účtů KFP.  
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Hospodá ská činnost                                               
 
Finanční výnosy v oblasti činnosti hospodá ské byly v minulých letech tvo eny 
výhradně úroky ze spo icích účtů. Dlouhodobá úroková politika bank p ivedla již d íve  
vedení KFP k racionálnímu rozhodnutí všechny tyto účty zrušit. Finanční výnosy 
z hospodá ské činnosti jsou tedy nulové. 
 
         
Celkové vlastní výnosy KFP Ěvýnosy z činnosti + finanční výnosyě dosáhly 
k 31.12.2019 částky  7 189 255,24 Kč, což p edstavuje p epln ní celoročního 
rozpočtu na  105,28 %.  V tomto pozitivním výsledku se odráží úsp šná snaha 
managementu o náhradu výpadk  z p íjm  z koncert  vlastní produkce 
smluvními závazky koncertními a nahrávacími b hem 2. pololetí roku                 
v pr b hu rekonstrukce Domu hudby.  

 
                    

                    
3. Výnosy z transfer –p ísp vky na provoz   
                                                                     32 230 000,00  Kč Ě100,00%ě 
                                                                                            

Schválená výše p íspěvku z izovatele KFP – statutárního města Pardubice – na rok 
201ř  činila  v provozní oblasti 25 340 000,00 Kč.  
 
Ze zdrojů Pardubického kraje bylo zajištění obslužnosti domovského regionu v rámci 
činnosti KFP podporováno v roce 201ř částkou 3 850 000,00 Kč.  
 
Z Programu státní podpory profesionálních divadel, profesionálních symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů, který je vyhlašován Ministerstvem kultury ČR, byl KFP 
na rok 201ř p iznán p íspěvek ve výši 3 000 000,00 Kč.   
 
Částkou 40 000,00 Kč podpo il v roce 201ř činnost KFP její sídelní Městský obvod  
Pardubice I.  
 
        
 
 
Rekapitulace celkových výnos  KFP k 31.12.2019 
 

P ísp vky na provoz z ve ejných zdroj                                  32 230 000,00 Kč  
Výnosy z hlavní činnosti                                                         7 107 034,68 Kč 
Výnosy z hospodá ské činnosti                                                   82 220,56 Kč    
___________________________________________________________________ 
 
Výnosy celkem                                                             39 419 255,24 Kč 
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2. NÁKLůDY  
  
                   
1. Náklady z činnosti                                                    37 848 565,90 Kč 
  
o hlavní činnost                   37 Ř37 ŘŘ4,25 Kč 
o hospodá ská činnost              10 681,65 Kč     

 
 

Hlavní činnost 
     
I do celkově nižšího výsledného plnění  ukazatele spot eby materiálu (Ř0,32 %) se    
v některých jeho dílčích ukazatelích promítla rekonstrukce Domu hudby a tedy útlum 
činnosti.  Byly to nap . náklady na po ízení notového materiálu (46,34%), náklady na 
propagační materiál (64,0Ř%). Nižší byly prost edky vynaložené na kancelá ské 
pot eby (65,54%). Naopak p ekročen byl plán u nákupu úklidových prost edků 
(172,ř3%), jedná se ovšem o položku v absolutní hodnotě z hlediska celkového 
rozpočtu nepodstatnou a organizace nákupem ešila i náhradní plnění.  Větší část  
nákladů na po ízení nástrojového p íslušenství (plnění Řř,57%) byla kryta z dotace 
MKČR. Dle znění vnit ní směrnice je část ukazatele spot eby materiálu ve výše 
zmíněném ukazateli materiál na propagaci kalkulována koeficientní metodou do 
činnosti hospodá ské. Do činnosti hlavní náleží ovšem rozhodující částka materiálu 
na propagaci 107 711,94 Kč (z celkových 10Ř ř41,00 Kč). 
 
Náklady na prodané zboží skončily na nízkém plnění (55,44 %). Rozpočtovaná 
částka byla stanovena v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o způsobu tisku 
programů na koncerty po dobu rekonstrukce (zadání nebo vlastní výroba). 
Rozhodnutí o vlastní výrobě s nižším počtem kusů ovlivnilo tak výslednou výši 
nákladů. Jejich část je v souladu s vnit ními směrnicemi KFP kalkulována koeficientní 
metodou do činnosti hospodá ské. Stěžejní podíl náleží ovšem do činnosti hlavní –  
je to 31 045,23 Kč z celkových 31 601,00 Kč. 
 
Náklady na opravy a údržbu byly ke konci roku p ečerpány na 116,50%. A termín "ke 
konci roku" je v tomto p ípadě víc než p esný. P eplnění způsobila porucha na 
užitkovém vozidle Renault  určeném k transportu nástrojů KFP a dalšího 
p íslušenství, ke které došlo 2ř.12. p i návratu z koncertu orchestru  v italské 
Cremoně. K poruše došlo na rakouském území a tam byla také oprava realizována. 
Celkem tedy náklady na opravu Renaultu dosáhly v podstatě dvojnásobku roční 
rozpočtované částky (1řř,ř0%).  Je možné, že  finance investované v roce 201ř do 
oprav do té doby prakticky zcela bezporuchového a velmi spolehlivého vozidla 
mohou na nějakou dobu vést k jeho dalšímu bezproblémovému  provozu, nicméně 
úvahy o nákupu vozidla nového tato situace akcentovala zcela jistě. K tomu je 
pot eba jako argument p ipočítat fakt, že stávající vozidlo tak jako tak p estává 
vyhovovat stále se zp ísňujícím ekologickým požadavkům na provoz. 
 
Ukazatel cestovného a ostatních výplat fyzickým osobám byl jako celek naplněn na 
ŘŘ,31%. Rozpočtované náklady jeho nejobjemnějších položek - nákladů na stravné 
ovlivnil fakt, že plán smluvních koncertů se operativně po oznámení rekonstrukce 
měnil během roku. A tak výsledkem je nízké plnění u tuzemských diet (4Ř,11%), 
naopak u stravného v zahraničí došlo  k p ekročení (10ř,1Ř%).  
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Rozpočet nákladů na reprezentaci byl po stanovení redukovaného plánu činnosti 
snížen témě  na polovinu původní částky, výsledné plnění pak dosáhlo ř0,27% 
p edpokladu. 
 
V rámci celkových nákladů KFP je druhým objemově nejvýznamnějším  ukazatel 
ostatní služby. Ten  byl  na konci  sledovaného období  plněn s úsporami na ř0,62%.  
Z celkově vynaložené částky  6 557 ř4Ř,40 Kč je po koeficientním p epočtu 
provedeném dle znění vnit ní směrnice (náklady na propagaci, práce tiskáren, výlep) 
započtena do činnosti hlavní naprosto rozhodující částka 6 54ř 051,5Ř Kč. Finančně 
nejnáročnější položkou ostatních služeb jsou náklady na spoluúčinkující umělce a 
soubory zastupované agenturami a další fakturované umělecké honorá e. Tato 
objemově zásadní rozpočtovaná položka byla p epočtena co nejp esněji po 
stanovení záložního plánu na očekávané plnění 2. pololetí roku, výsledkem je 
dodržení rozpočtu  (řř,00%) . Na krytí části nákladů v této položce bylo použito 
dotačních prost edků MKČR. V průběhu 1.pololetí byl upraven rozpočet v položkách 
pronájmu prostor jak v Domě hudby (ř1,77%), tak pro 2. pololetí i v náhradních 
prostorách (76,70%). P esto, že u některých pronájmů (Ideon) jsou částky za nájem 
vysloveně komerční (samoz ejmě částečně vyvážené oproti Sukově síni větší 
kapacitou sálu), bylo ve výsledku dosaženo úspor na nákladech tohoto ukazatele, 
protože jsme se u pronajímatelů setkali se snahou o dohodu na podmínkách.             
S potěšením jsme do budoucna zaznamenali i  vst ícnost ze strany vlastníka Ideonu 
k dohodě na smluvních podmínkách tak, aby p ímo v prostoru sálu Ideonu mohla 
proběhnout p ed generálkou alespoň jedna zkouška, což podstatně napomůže 
vlastní realizaci koncertu, p edevším p ípravě jeho nazvučení. Další změna 
smluvních podmínek se společností T-Mobile p inesla meziroční i rozpočtové úspory 
v nákladech na telefonní poplatky, vč. poskytovaných technických ešení (Ř6,46%), 
p esto, že v rámci tohoto ukazatele poštovní poplatky průběžně rostou. V další 
skupině nákladů se odrazil upravený provoz během rekonstrukce (tiskárny, výlep, 
propagace, půjčovné not, poplatky OSA, ubytování hostujících umělců). Nárůst 
nákupu vstupenek online na volně prodávané koncerty během rekonstrukce p inesl 
oproti rozpočtu vyšší částku provize společnosti Deep Vision (111,Ř7%) a nižší 
provizi z p ímého osobního nákupu vstupenek v Turistickém informačním centru  
(53,6Ř%). Náklady na autobusovou p epravu orchestru byly p ekročeny na 121,ŘŘ% 
p edevším v důsledku nákladů spojených s p epravou na zájezd do Cremony, který 
byl nasmlouván až po úpravě rozpočtu. Podstatná část nákladů na autobusovou 
p epravu byla hrazena z prost edků poskytnutých na podporu činnosti KFP                
z rozpočtu MKČR. Na první pohled opticky velmi vysoké procentické plnění v položce 
nákladů na po ízení výpisu ze zdravotnické dokumentace p i povinných léka ských 
prohlídkách pracovníků KFP (503,00%) je ovšem v absolutní hodnotě částkou 
nepodstatnou. 
 
Zcela zvláštní, velmi sledovanou a v posledních letech prudce narůstající položkou 
rozpočtu KFP jsou náklady mzdové. Jejich rozpočtu a průběžnému sledování je 
pravidelně věnována mimo ádná pozornost. Jak již bylo zmíněno v tomto materiálu 
d íve, o to zodpovědněji vnímalo vedení KFP úkol, aby po dobu rekonstrukce, kdy 
objektivně měl orchestr problém s tím, kde pracovat, nebyly mzdové náklady             
u vlastních zaměstnanců  čerpány, aniž by proti tomu byl vykazován výkon. Nakonec 
se dá konstatovat, že bylo dosaženo maxima možného a hráči i pracovníci 
managementu si na konci roku zasloužili i mimo ádné odměny -  jednak za náročné 
1.pololetí s programem jubilejní sezóny, ale zejména za velmi nep íjemné, 
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komplikované a náročné podmínky pro práci v pololetí druhém.  Ukazatel mzdových 
nákladů jako celek byl k 31.12. plněn na řŘ,4Ř%,  z toho mzdové náklady vlastních 
zaměstnanců na řř,Ř0%. Na krytí části mzdových nákladů vlastních zaměstnanců 
byly použity prost edky z dotace MKČR. Na 113,15% byly p ekročeny náhrady za 
nemoc. Toto p ekročení bylo mj. ovlivněno i zrušením karenční doby k 1.7.201ř. 
Naštěstí celkové částky náhrad za nemoc nebývají zpravidla  v KFP nijak dramaticky 
vysoké.  
 
Porovnání průměrných platů pracovníků KFP (ze skutečně vyplacených hrubých 
platů) a jejich vývoj  v intervalu  let  2016 – 201ř uvádí následující tabulka a graf. 
  
 
Porovnání pr m rných plat  KFP v období 2016 – 2019   
                                                                                                                              
                                                                                                                              /Kč/       

  2016 2017 
 

2018 2019 

     

KFP celkem 24 850 29 428 33 079       38 419 

hráči orchestru 23 557 28 056     32 291 37 238 

management 32 193        35 796            36 651 44 116 
         
 

 
 
 
K 1.1.201ř došlo na ízením vlády k dalšímu navýšení platových tarifů v kulturní 
sfé e, čímž tedy i  v KFP ve sledovaném období pokračoval pozitivní trend růstu 
platů. Ten je patrný zejména u hráčů orchestru, jimž za období, které tabulka sleduje, 
stoupl průměrný hrubý plat o 13 6Ř1 Kč (tj. o 5Ř%). Je t eba p ipomenout, že tempo 
tohoto růstu je v uvedeném  intervalu objektivně zpomaleno p irozenou generační 
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obměnou, kdy nově p íchozí mladí hráči nastupují s nižším tarifními platy než hráči 
odcházející do důchodu na vrcholu své kariéry (to samoz ejmě platí i u pracovníků 
managementu). Na druhou stranu je tento údaj u hráčů poněkud zkreslený faktem, 
že v částkách průměrných hráčských platů za roky 2016 a 2017 nejsou zahrnuty 
odměny za natáčení, zatímco od roku 201Ř ano. U pracovníků managementu je 
prudší nárůst průměrných platů v roce 201ř podstatnou měrou ovlivněn tím, že za 
toto období byly editelce KFP vyplaceny nejen odměny po vypo ádání roku 2018, 
ale mimo obvyklý režim i odměny za rok 201ř  p i ukončení jejího funkčního období a 
odchodu do důchodu. Tento fakt p i nízkém počtu pracovníků managementu měl 
rozhodující vliv na vykázanou částku jejich průměrných platů. Za sledované období 
vzrostly průměrné platy pracovníků managementu o 11 ř23 Kč (tj. o 37%).  Za 
organizaci jako celek je tento nárůst  13 56ř Kč (tj. o 55%).  
 
Ostatní osobní náklady vykazují ke konci roku jako celek plnění ř1,Ř4%. Obě jejich 
dílčí položky byly v rozpočtu korigovány na upravený plán činnosti ve 2. pololetí.               
U pracovníků na dohody skončilo plnění na řŘ,Ř3%, u externích umělců na ř1,22%. 
 
Výše čerpání mzdových prost edků se ve smyslu platné legislativy p ímo odráží 
v plnění částek zákonného pojištění (100,0ř%) a  u  zákonných sociálních nákladů 
ve výši  p ídělu do FKSP (řř,Ř3%). V rámci ukazatele zákonných sociálních nákladů 
(101,55%)  došlo oproti p edpokladům rozpočtu k vynaložení  částky 15 233,00 Kč    
v položce ochranných pracovních pomůcek. Na žádost některých hráčů jim byly 
po ízeny chrániče uší (profi špunty) pro snížení hladiny hluku na pódiu p i zvučených 
koncertech.  
 
Položka ostatních nákladů z činnosti je ke konci období jako celek splněna na 
ř5,20%. Tento ukazatel je nejvíce ovlivňován plněním položky pojistného. Ta 
skončila rok s mírnou úsporou na plnění ř3,12%. V rámci syntetického ukazatele 
ostatních nákladů z činnosti se v roce 201ř objevila částka 6 6Ř6,- Kč  odvodu za 
neplnění koeficientu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením. Takové 
pracovníky KFP ve stavu nemá, povinnost standardně eší nákupem služeb 
prost ednictvím náhradního plnění. Jedná se p edevším o služby spojené s výrobou 
tiskových materiálů. Objem objednávek v roce 201ř byl v důsledku rekonstrukce a 
útlumu činnosti mnohem nižší a p es to, že se hledalo náhradní ešení p edevším 
prost ednictvím nákupu tak jako tak pot ebního drobného dlouhodobého majetku (viz 
text dále), jistá povinnost odvodu p eci jen nakonec vznikla.  
 
Plnění položky odpisů dlouhodobého hmotného majetku skončilo na konci 
sledovaného období lehce pod plánem na hodnotě ř4,72%. V plánu odpisů bylo 
původně zahrnuto po ízení dvou nových trubek. K němu vzhledem k vzniklým 
problémům, které bylo t eba průběžně ešit v souvislosti s nestandardními 
podmínkami pro práci v souvislosti s rekonstrukcí Domu hudby, v roce 2019 nakonec 
nedošlo.    
 
P i konstrukci rozpočtu u ukazatele nákladů z drobného dlouhodobého majetku se 
původně počítalo s částkou na vybavení jedné z kancelá í managementu pro nově 
p íchozího provozně-ekonomického náměstka od roku 2020. P ed výměnou oken 
v prostorách managementu a dalšími souvisejícími pracemi v rámci rekonstrukce se 
od tohoto kroku samoz ejmě upustilo a původně plánovaná částka je nárokována      
v rozpočtu KFP na rok 2020.  Po tomto rozhodnutí byl rozpočet v této položce 
značně redukován. Nakonec  ale, zejména z důvodu nezbytnosti čerpání náhradního 
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plnění (viz již zdůvodnění výše), byl z této položky po ízen prost ednictvím 
náhradního plnění jiný, z dlouhodobého hlediska  pot ebný majetek (houslové 
pouzdro, vybavení pro úklidové práce - úklidový vozík a vysavač, 3 kancelá ské židle 
pro pracovníky managementu, kartotéka s bezpečnostními a antipožárními prvky na 
uložení osobních spisů pracovníků KFP a nábytkové vybavení do kuchyňky 
managementu, které nahradí původní, víc než 30 let starou kuchyňskou linku.            
K 31.12. nedošlo k montáži vybavení a tedy ani za azení do majetku. Stane se tak až 
se tyto práce nebudou st etávat s probíhajícími rekonstrukčními pracemi v prostorách 
managementu. Ukazatel drobného dlouhodobého majetku byl tedy ve výsledku         
z výše uvedených důvodů oproti redukovanému rozpočtu značně p eplněn 
(315,10%). 
                
 
Hospodá ská činnost 
 
Vzhledem k tomu, že náklady na hlavní a hospodá skou činnost KFP nelze od sebe 
jednoznačně odlišit, je pro stanovení výše nákladů na hospodá skou činnost použita 
dle znění interní směrnice koeficientní metoda poměrného p epočtu nákladů. 
                                                                                                  
K 31.12. byly vykázány náklady z  činnosti KFP v oblasti činnosti hospodá ské ve 
výši  10 681,65 Kč. Jedná se o náklady spojené s  propagační činností organizace - 
materiál na propagaci (1 229,06 Kč), náklady na prodej zboží určeného k propagaci  
- programy a CD (555,77 Kč) a služby spojené s propagací (8 896,82 Kč). Ve 
výsledku tvo ily v  roce 2019 náklady na činnost KFP v oblasti činnosti hospodá ské 
jen 0,03% celkových nákladů z činnosti organizace. 
 
 
 
2. Finanční náklady                                                                      25 784,69 Kč   
 
o hlavní činnost                   25 7Ř4,6ř Kč 
o hospodá ská činnost                0,00 Kč 

 
 
Hlavní činnost 
        
Finanční náklady  KFP  zahrnují v  hlavní činnosti výhradně částku kurzových ztrát. 
Jak už bylo uvedeno u kurzových zisků na výnosové straně i kurzové ztráty se velmi 
obtížně plánují, jdou-li naplánovat vůbec. Plnění tohoto ukazatele bylo k 31.12. na 
hodnotě  Ř5,ř5 % celoročního rozpočtu.  
 
 
Hospodá ská činnost 
 
        Finanční náklady KFP v oblasti hospodá ské činnosti jsou nulové z důvodů, 
které již byly vysvětleny v komentá i výnosové strany.     
Rekapitulace celkových náklad  KFP k 31.12.2019 
                                                                                                                         
Náklady na hlavní činnost                                                              37 863 668,94 Kč    
Náklady na hospodá skou činnost                                                       10 681,65 Kč 
___________________________________________________________________  
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Náklady celkem                                                            37 874 350,59 KČ    
 
 
Celkové náklady KFP dosáhly k 31.12.201ř částky 37 874 350,59 KČ, což 
p edstavuje pln ní rozpočtu  na  96,97 %. 
                       
   
                                          

3. HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK 
  /Kč/ 

                                                                
Výnosy z hlavní činnosti 
(včetn  transfer )    39 337 034,68 

Náklady na hlavní činnost   37 863 668,94 

Hospodá ský výsledek z hlavní činnosti                               1 473 365,74    

        
Výnosy z hospodá ské činnosti                    82 220,56     

Náklady na hospodá skou činnost   10 681,65 

Hospodá ský výsledek z hospodá ské činnosti                         71 538,91 
   

       

Výnosy celkem     39 419 255,24 
Náklady celkem         37 874 350,59 
Hospodá ský výsledek celkem           1 544 904,65 
    
  

Hospodá ský výsledek KFP k 31.12.2019  
1 544 904,65 Kč 

 
Jak již bylo d íve, tento vysoce kladný hospodá ský výsledek odráží zásadní změnu  
v provozu orchestru během rekonstrukce Domu hudby. Důsledkem vynuceného 
útlumu v oblasti programů produkovaných samotnou KFP -  p edevším finančně 
velmi náročných abonentních programů a programů pro školy konaných v Domě 
hudby i některých koncertů mimo ádných (Silvestr s Komorní filharmonií) je úspora   
v nákladech oproti rozpočtu, a to i  po vyplacení mimo ádných celoročních odměn            
1 1Ř4 64ř,41 Kč. K ještě vyššímu plusovému hospodá skému výsledku na druhé 
straně p ispělo p ekročení plánu vlastních výnosů organizace o 360 255,24 Kč 
operativním zajištěním některých smluvních zakázek, což  bylo umožněno 
uvolněným termínovým prostorem po zrušených koncertech  v Domě hudby.      
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Návrh na rozd lení hospodá ského výsledku  
 
 
Po schválení z izovatelem navrhuje KFP p evedení této částky do rezervního 
fondu ze zlepšeného hospodá ského výsledku.  
 
Zároveň jsme si samoz ejmě vědomi, že vysoce pozitivní hospodá ský výsledek je 
ekonomickým důsledkem zcela  nestandardního průběhu 2.pololetí roku 201ř a že 
bez toho by k němu rozhodně nedošlo. Velmi oceňujeme, že schválený p íspěvek 
z izovatele na rok 201ř nebyl po oznámení  rekonstrukce v průběhu roku upravován.     
V daných podmínkách by to pro vedení KFP znamenalo jen zvýšení míry nejistoty a 
bylo tak velkým ulehčením vědomí, že p edpokládaný abnormálně vysoký kladný 
hospodá ský výsledek bude ešen až jako součást finančního vyrovnání roku 201ř.  
  
 

Sob stačnost KFP k 31.12.2019:       19,28 % 
 
Meziročně narostl koeficient soběstačnosti  o 1,0ř %. P i dalším legislativním růstu 
mzdových nákladů v roce 201ř je tento fakt jasným odrazem obecně p edpokládané 
skutečnosti, že pro orchestr i posluchače velice nep íznivé podmínky 2. pololetí roku, 
které vedly ke snížení nabízených služeb z vlastní produkce pro občany města, 
umožnily v oblasti ekonomiky zásadní snížení nákladů. Zároveň se s uvolněním 
termínů  orchestru otev ela možnost pro realizaci smluvních zakázek s p íznivou 
ekonomickou bilancí. Na ty jinak  p i fermanu značně zaplněném  koncerty 
produkovanými samotnou KFP běžně nezbývá prostor.  
 
KFP tak bez problémů dosahuje povinné hranice koeficientu soběstačnosti pro 
získání prost edků z Programu státní podpory profesionálních divadel, 
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, která byla pro rok 201ř 
stanovena na 13%. Pro budoucí období již deklarovalo ministerstvo kultury na 
jednáních se zástupci Asociace symfonických orchestrů a  pěveckých sborů ČR, že 
se  nebude bránit dalšímu snížení této povinné hranice soběstačnosti na 10%           
z důvodu dalšího nárůstu mzdových nákladů.  
 
 
 

4. POHLEDÁVKY   
 
Pohledávky KFP k 31.12.201ř  ve výši 542 278,92 Kč tvo í odběratelské faktury 
splatné v roce 2020. Jedná se p edevším o částky za natáčení CD od společnosti 
ArcoDiva a honorá  od Reggio Iniziative Culturali za koncert KFP 2Ř.12. v italské 
Cremoně. (V době zpracování tohoto materiálu jsou z nich již některé uhrazeny).  
 
Zůstatek 41 25Ř,4ř Kč na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky p edstavuje 
částku tržeb za vánoční koncert KFP 1Ř.12. u společnosti Deep Vision, vlastnící 
prodejní vstupenkový systém, který KFP používá.                                                               
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5. INVESTICE   

                                             
Pro rok 201ř vzhledem k p edpokládanému vývoji stavu fondu reprodukce a k plánu 
po ízení investic nepožadovala KFP od svého z izovatele žádný investiční p íspěvek. 
V roce  201ř nebyla žádná investice po ízena. V úvahách byl nákup dvou trubek, 
nakonec byla jeho realizace odložena z důvodů nutnosti ešení akutních problémů se 
zajištěním provozu KFP během rekonstrukce Domu hudby. 
 
 
 

6. STAVY A POUŽITÍ FOND   

 
Stavy jednotlivých fondů KFP na počátku roku 2019, pohyby během sledovaného 
období a stav ke konci  roku 2019 uvádí P íloha 2. Následující text je stručným 
komentá em. 
       
Fond odměn nezaznamenal během sledovaného období žádný pohyb a zůstal  
k 31.12.201ř na stavu ze začátku roku 54 685,47 Kč.  
 
Nakládání s FKSP se ídí platnou legislativou a kolektivní smlouvou KFP. Se 
zvyšujícími se platy stoupají odvody do tohoto fondu. Po dohodě vedení s odborovou 
organizací došlo v průběhu 1.pololetí roku 2019 k navýšení p íspěvku z tohoto fondu 
na stravování. Konečný stav fondu je k 31.12.2019  170 928,36 Kč.  
 
K zůstatku rezervního fondu ze zlepšeného hospodá ského výsledku na počátku 
roku 2019 byla ze schváleného zlepšeného hospodá ského výsledku roku 2018 
p evedena částka 41 1Ř2,73 Kč.  Konečný stav tohoto fondu je k 31.12.2019 na 
hodnotě 277 512,3ř Kč. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů, na němž jsou shromaž ovány dary od právnických a 
fyzických   osob, byl  k počátku roku 2019 na nulové hodnotě. Suma darů p ijatých    
v roce 201ř činila celkem 165 000,00 Kč. Všechny  dary  byly  čerpány  v  průběhu  
1. pololetí na koncerty jubilejní 50. sezóny. K 31.12.2019 je tedy zůstatek tohoto 
fondu opět na hodnotě 0,00 Kč.   
 
Do fondu reprodukce majetku p ibyly k jeho stavu z počátku roku 2019 prost edky     
z odpisů ve výši 577 778,00 Kč. Žádné prost edky nebyly čerpány. Zůstatek fondu 
k 31.12.201ř činí  830 194,00 Kč.  
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7. PERSONALISTIKA

Počet pracovník  KFP 
k 1.1.2019

fyzický i
p epočtený 

celkem 41 (+3 MD,RD)
orchestr 34 (+2 MD,RD)
management a technika 7 (+1 MD)

Nástupy a odchody pracovník  ve sledovaném období:

31.03.   Aleš Hejcman, 2. klarinet odchod
(skončení termínované smlouvy)

07.07.  Veronika Maková,altern.1. a 2. flétna  p íchod
(návrat z RD)

Počet pracovník  KFP 
k 31.12.2019

fyzický i 
p epočtený 

celkem 41 (+2 RD)
orchestr 34 (+1 RD)
management a technika 7 (+1 RD)

V orchestru evidujeme k 31.12.201ř jednu hráčku na rodičovské dovolené
(1. horna),  dále je neobsazeno místo 2. klarinetu.  Po projednání v umělecké radě 
bude konkurz na 2. klarinet ešen až v počátku roku 2020 s blížícím se koncem 
rekonstrukce Domu hudby, kdy dojde k návratu k běžnému orchestrálnímu provozu. 
Na velmi exponovaný post 1. horny byl na doporučení umělecké rady vypsán 
konkurz na zástup po dobu rodičovské dovolené na listopad 201ř. V současné době 
je na české hudební scéně v podstatě kritický nedostatek volných kvalitních hráčů na 
1. hornu, kte í by byli ochotni k orchestrálnímu úvazku. Je to obecná zkušenost
prakticky ze všech českých a moravských orchestrů. Do konkurzů se bu  nikdo 
nehlásí nebo uchazeči nedosahují pot ebných kvalit. Tato otázka už byla i 
p edmětem jednání ASOPS. V p ípadě KFP byla situace ještě o to složitější, že se 
jednalo pouze o zástup za rodičovskou dovolenou. Výsledek byl tedy takový, že se 
na vypsaný konkurz nikdo nep ihlásil.  V novém roce bude t eba se k ešení této 
otázky v umělecké radě znovu vrátit.  

V managementu je k 31.12. pracovnice PR a tisková mluvčí v jedné osobě na 
rodičovské dovolené. Na její pozici pracuje po tuto dobu pracovnice termínovaně na 
zástup.

K uvedenému počtu zaměstnanců pracují dále v KFP k 31.12.201ř manažer na 
základě živnostenského oprávnění, dramaturg na základě dohody o pracovní činnosti 
a šéfdirigent na základě umělecké smlouvy o spolupráci podle autorského zákona. 
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Na základě dohod o pracovní činnosti zaměstnává KFP pracovnice na postech 
šatná ek, uvaděček a prodeje večerní pokladny. 

8. EXTERNÍ KONTROLY

V roce 201ř proběhly v KFP t i externí kontroly. Nejprve to byla 25.1. kontrola VZP
České republiky. Touto kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Následně dne 2ř.3. 
proběhla kontrola UNIE orchestrálních hudebníků ČR zamě ená na prově ení stavu 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Doporučená aktualizace interní směrnice, týkající se BOZP, proběhne až po 
rekonstrukci Domu hudby. Ve dnech 27.–31.5. provedly pracovnice z izovatele 
kontrolu zamě enou na hospoda ení KFP ve vybraných oblastech v období 2017-
201Ř. Výsledkem této kontroly byly pro KFP cenné konzultace problematiky a 
metodická doporučení, nebyl vydán p íkaz k odstranění nedostatků. 

III. ZÁV R

O výjimečnosti roku 201ř bylo již v textu tohoto materiálu napsáno mnohé. 
Domníváme se, že pokud jde o jubilejní 50. sezónu, poda ilo se i v její druhé části 
beze zbytku naplnit veškerá p edsevzetí. Koncerty abonentní i mimo ádné p inesly 
mnoho skvělých a kvalitních  zážitků a byl o ně velký zájem mezi posluchači všech 
věkových skupin. V rámci cyklu Společně s p áteli orchestr demonstroval svoji
sounáležitost s kulturní scénou v Pardubicích. KFP účinkovala na zajímavých 
tuzemských pódiích včetně festivalových, realizovala jako vůbec první český orchestr 
v historii naší vlasti koncertní zájezd do Kuvajtu. Pokračovala intenzivní práce s 
dětmi a mládeží nejen ve městě Pardubice, ale v celém Pardubickém kraji. Aktivity 
nahrávací zahrnovaly  natáčení nových CD pro světové vydavatelství NAXOS,  
z nichž některé jsou pokračováním rozsáhlého projektu Češi ve Vídni. Nahrávaly se i
dva koncerty pro archiv Českého rozhlasu. Na ČT Art byl 1.7. premiérován a  
v průběhu roku pak i reprízován dokument Komorní radosti natočený k výročí 
orchestru. Jako ozvěnu orchestrálního jubilea uspo ádala KFP ve spolupráci  
s Krajskou knihovnou  v Pardubicích v jejích prostorách výstavu fotografií. 

Je velmi potěšující, že milou shodou okolností právě 
v průběhu jubilejní sezóny orchestru byla 
dramaturgovi orchestru Bohuslavovi Vítkovi udělena 
Medaile města Pardubic.  Slavnostního p edání 
z rukou primátora města Martina Charváta se 
v Hudebním sále radnice 17.4. zúčastnili editelka 
KFP Jarmila Zbo ilová a manažer Marek Pospíšil. 

Jakoby právě Óda na radost v ř. Symfonii Ludwiga van Beethovena, která byla 
za azena na program červnových závěrečných abonentních koncertů, nejlépe 
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vypovídala o celkových pocitech z končící jubilení sezóny. A je dob e, že díky 
vst ícnosti Konzervato e Pardubice p i urgentních jednáních s editelkou KFP a 
následným vynaložením velkého úsilí pracovnic úklidu konzervato e se poda ilo 
poslední abonentní koncert zrealizovat a nemusel být zrušen v důsledku závažné 
havárie na vodovodním adu p ed Domem hudby. Samotný závěr výroční sezóny tak 
naštěstí nebyl poznamenán organizačními problémy a finančními ztrátami, které by 
zrušení tak nákladného koncertu  p ineslo. Posluchači ve vyprodané Sukově síni 
tedy nep išli  o nádherný umělecký zážitek.  
 
Ve 2. pololetí roku se rozhodně nejfrekventovanějším slovem stala "rekonstrukce".     
V době zpracování tohoto materiálu už máme z sebou praxí ově ený, jinak 
všeobecně známý fakt, že nabídka vyhovujících společenských prostor v Pardubicích 
je tristní. Jsme vděčni Univerzitě Pardubice za vst ícnost,  kterou nám výrazně 
napomohla p i ešení komplikované situace. Je t eba p iznat, že jsme rozhodně 
neočekávali, že bychom se p i nabídce míst na koncerty v univerzitní aule pro zhruba 
t etinu abonentních posluchačů mohli setkat s problémy s návštěvností. Bohužel se 
ukázalo, že pro mnohé posluchače p edevším seniorského věku byly vybočení          
z mnohaletého standardu, doprava mimo centrum města, nutnost p ivyknout novému 
koncertnímu prost edí atp. takovým limitem, že radši návštěvu koncertu oželeli. 
Jejich místa v Sukově síni zůstala po dobu rekonstrukce v systému p edplatného 
rezervována a nezbývá tedy než doufat, že se po návratu KFP do Domu hudby vrátí 
za "svým" orchestrem i abonenti. Okolnostmi byla  KFP poprvé p ivedena p i 
crossoverovém programu do Ideonu. Tento jinak celkově nep íliš vzhledný prostor 
měl pro KFP alespoň výhodu podstatně vyšší kapacity sálu, která byla díky velkému 
posluchačskému zájmu o koncert plně využita a byla tak protiváhou nemalých 
nákladů na pronájem.  Značnou komplikací  v činnosti orchestru bylo zajištění prostor 
pro zkoušení koncertních programů. Oba ve výsledku využívané prostory (Dům 
kultury Dukla, ABC klub) odhalily  pro pot eby KFP adu svých negativ. Vzhedem      
k jejich vytíženosti jinými aktivitami navíc nebyla vůbec jednoduchá termínová 
koordinace.  Ještě složitější byla situace p i nahrávání CD. Jediným vhodným 
náhradním prostorem v Pardubicích pro orchestr i nahrávací techniku se ukázal být 
Dům kultury Dukla, kde ovšem podstatným, p edem neodhadnutelným omezením je 
pronikající hluk zvenčí. Na druhou stranu i v nep íjemných podmínkách pro práci ve 
2. pololetí se premiérově uskutečnily zajímavé projekty.  KFP se tak nap íklad poprvé 
v rámci spolupráce  v Evropské unii podílela na po ádání dvou koncertů - ve 
francouzském Štrasburku a recipročně u nás v Chrudimi. 
  
Jak už bylo konstatováno v tomto materiálu d íve, pokud jde o stránku ekonomickou, 
byl po stanovení krizového náhradního plánu 51. sezóny rozpočet korigován na daný 
aktuálně známý stav s tím, že stále zůstávala p i minimálních, stále se měnících  a 
vícekolejných  informacích o průběhu rekonstrukce celá ada neznámých.  P i jasně 
očekávaném snížení nákladů p i vynuceném útlumu produkce vlastních po adů  se 
vedení KFP zamě ilo na zajištění smluvní činnosti tak, aby pokud možno v co 
největší mí e byl nahrazen nutný úbytek výnosů z produkce vlastní.  Hlavní prioritou 
ovšem bylo nedopustit, aby vysoké náklady mzdové a další od nich se zákonně 
odvíjející nebyly v důsledku nečinnosti orchestru vynaloženy zbytečně. Zároveň  bylo 
t eba zajistit, aby i p i útlumu vlastní produkce naplnila KFP ukazatele stanovené jako 
součást podmínek pro nárok na čerpání prost edků z rozpočtu MKČR v  rámci 
Programu státní podpory profesionálních divadel, profesionálních symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů pro rok  2020. Domníváme se, že je možné 
konstatovat, že se výše uvedené cíle poda ilo naplnit.  
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Již na začátku roku sdělila editelka orchestru Jarmila Zbo ilová svůj úmysl pro další 
šestileté funkční období neobhajovat již p i konkurzu znovu post editelky a ukončit  
k 31.12.201ř i své působení v KFP na postu provozně-ekonomické náměstkyně. 
Konkurzní ízení na post editele proběhlo 2ř.5. a na jeho základě schválila Rada 
města Pardubic na svém jednání 24.6. do  funkce editele KFP pro p íštích šest let, 
počínaje dnem 1.1.2020, Pavla Svobodu. 

V Pardubicích dne 10.2.2020

MgA. Pavel  Svoboda
editel

Zpracování:
Rozbor činnosti Bohuslav Vítek, Tereza B ízová
Rozbor hospoda ení Jarmila Zbo ilová, Jana Kosinková
Závěr      Jarmila Zbo ilová   

P ílohy:
č.1 Výsledek hospoda ení KFP 
č.1a) Výkaz  zisku a ztráty KFP
č.2 Stavy fondů KFP 
č.3 Partne i KFP 
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1 Úvod 
1.1 Základní informace o organizaci 
Název: Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace 

Sídlo: Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice 

IČ: 06495036 

Statutární zástupce: MgA. Zdeněk Závodný, ředitel  
www.otevrenakultura.cz 

1.2 Poslání Centra pro otevřenou kulturu 

Centrum pro otevřenou kulturu rozvíjí kulturní a umělecký život města a jeho obyvatel 
prostřednictvím interdisciplinárních uměleckých aktivit a podílí se na rozvoji současného umění 
v regionu i za jeho hranicemi.  
Své poslání organizace naplňuje prostřednictvím činností, které jsou podrobněji zakotveny a rozvedeny 

v programových koncepcích obou jejích složek. Obecně lze tyto činnosti charakterizovat jako koncepční 
uvádění, rozvoj a podpora současného profesionálního i neprofesionálního umění z oblasti 
performing arts a vizuálního umění v nejširším pojetí těchto uměleckých pojmů a škále současných 
názorových proudů v těchto oblastech umění. Základními rysy koncepční dramaturgie programu COK 

jsou inovativnost, tvůrčí originalita, aktuálnost, umělecká kvalita a přínos pro daný obor. Cílem aktivit 

organizace je to, aby se umění a kreativita staly organickou součástí života města a regionu, zlepšení 
kvality života a kulturní gramotnosti jeho obyvatel a rozvoj kulturní a umělecké rozmanitosti v regionu 
i v rámci České republiky. 

2 Prostory COK 
COK své aktivity realizuje v prostorách nacházejících se v historickém centru Pardubic. D29 v ulici Sv. 
Anežky České, kde je rovněž i sídlo organizace, Gampa na pardubickém Příhrádku. Oba prostory jsou 
situovány velmi blízko od sebe. V případě Gampy se jedná o prostory, kde je COK v nájemním vztahu s 

Národním památkovým ústavem, se kterým má COK smlouvu do konce roku 2020. Divadlo 29 v říjnu 
ukončilo nájemní smlouvu s městskou akciovou společností Rozvojový fond Pardubice. Od 1. listopadu 
2018 jsou prostory v budově č.p. 29 užívané COK ve vlastnictví statutárního města Pardubice a COK 
tyto prostory užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva byla znovu uzavřena na dobu určitou 
do konce října 2020. Její další pokračování nebo nahrazení jiným typem smlouvy závisí na stanovisku 
právního oddělení MmP.  

2.1 Prostory Divadla 29 
Sestávají z multifunkčního sálu typu black box s kapacitou 110 sedících diváků, klubovou scénou s 
kavárnou a galerií s kapacitou 60 sedících diváků a sklepními prostory uzpůsobenými jako laboratoř 
pro realizaci workshopů. Během roku 2018 se podařilo realizovat částečné dovybavení scénickou a 
zvukovou technikou. Dále byla realizována nová pokladna ve foyer budovy a kancelář ředitele COK 
vestavbou ve stávající kanceláři COK. V průběhu roku 2019 se podařilo zakoupit nový dataprojektor do 
sálu a nahradit jím již zastaralou a nevyhovující projekční techniku. Jako velký problém se ukazuje 
absence klimatizační jednotky pro prostor sálu, který se v posledních letech v jarních a letních měsících 
silně přehřívá. Po jednání COK s vedením OMI bylo dosaženo toho, že OMI podal do rozpočtu na rok 
2020 žádost o finanční pokrytí projektové studie pro řešení klimatizace sálu. V květnu COK odeslalo 

Rozvojovému fondu a Odboru majetku a investic žádost o řešení nevyhovujícího technického stavu 
okenních prvků na jižní straně budovy a dalších technických závad ve společných prostorách objektu. 
Současně zde poukázalo na nevhodné a zastaralé vizuální řešení některých prvků ve foyer, orientačního 
systému v budově a na potřebu redesignu vývěsních štítů Českého rozhlasu a Divadla 29. 

http://www.otevrenakultura.cz/


V roce 2020 bude snahou COK, aby byl proveden redesign prostoru Klubu 29 a na něj navazujícího 
dvora, který by měl být vybaven slunolamem a venkovním mobiliářem (lavice, stoly atp.). Dále bude 
pokračovat jednání o redesignu vstupních prostor do budovy č.p. 29, na který si COK nechalo zpracovat 
architektonicko-designovou studii. 
   

 

2.2 Prostory Gampy 
Tvoří je výstavní prostory v budově bývalé sýpky v historickém komplexu před vstupem do  
pardubického zámku. COK je zde v nájmu u NPÚ. Vzhledem k charakteru těchto prostor zde nelze 
plnohodnotně rozvíjet program galerie (chybí zázemí pro skladování, dílnu a adekvátní prostor pro 

lektorské programy) a historizující charakter výstavních prostor limituje i samotnou výstavní činnost.  
Z těchto důvodů je velmi žádoucí realizace projektu vybudování nové Galerie města Pardubic v areálu 
Automatických mlýnů. 
 

2.3 Vznik nové Galerie města Pardubic 
Od května 2018 doposud se COK intenzivně podílí na činnosti pracovní skupiny zabývající projektem 
vzniku nových prostor Gampy v areálu Automatických mlýnů. Připomínkovalo a diskutovalo se 

dispoziční, funkční i estetické řešení galerie. Jako největší problém se ukázalo řešení interiéru galerie 
navrhované architektem Janem Šépkou. To spočívá v použití režného zdiva ve všech interiérech galerie. 
Toto řešení COK od samého počátku kritizovalo, považuje za krajně nevhodné a v jistém smyslu i jdoucí 
proti podstatě a funkci tohoto galerijního prostoru. Byla vznesena celá řada argumentů proti tomuto 
řešení, 17. 4. 2019 zorganizovalo COK odbornou diskusi s architektem Šépkou a několika nezávislými 
odborníky z řad umělců a kurátorů.  Názor na řešení interiéru se však nepodařilo zvrátit a argumenty 
COK nebyly architektem Šépkou akceptovány. Jelikož město odkoupilo pozemek, kde má stát nová 
Gampa a budova CPD od vlastníka i s projektem arch. Šépky, nemá bohužel možnost prosadit jiné 
řešení než to, které navrhl projektant.  
 

3 Materiálně technické zabezpečení COK 
Během let 2018 – 2019 se podařilo realizovat částečné dovybavení scénickou a zvukovou technikou. 
Dále byla realizována nová pokladna ve foyer budovy a kancelář ředitele COK vestavbou ve stávající 
kanceláři COK. V průběhu roku 2019 se podařilo zakoupit nový dataprojektor do sálu a nahradit jím již 
zastaralou a nevyhovující projekční techniku.  
Jako problém se dlouhodobě ukazuje absence kvalitního klavíru. Současný nástroj je již dávno za 
zenitem a investice do jeho oprav se už nevyplatí. COK podalo zřizovateli návrh na pokrytí investice na 

pořízení repasovaného nástroje ve výši 300 tis. Kč.  
Ve stávajících prostorách Gampy je umožněno pro část lektorských aktivit využívat tzv. komunikační 
prostor / malou galerii, která je sdílená s NPU. V průběhu roku 2019 se podařilo realizovat návrh 

autorského mobiliářového vybavení, jehož cílem je tento prostor zútulnit a dovybavit variabilními 
funkčními prvky, které vytvoří zázemí pro práci s různými věkovými skupinami. V roce 2019 byla zadána 

výroba první části mobiliáře – mobilních panelů, které budou v roce 2020 doplněna dalším mobiliářem 
(sezení, stoly, uskladňovací boxy). Veškerý mobiliář je koncipován tak, aby bylo možné jej využívat i 
v dalších letech po přestěhování se do areálu Automatických mlýnů. 
 

4 Příprava a realizace nového webu COK 
V roce 2019 byl realizován záměr na vytvoření nového webu COK, který sjednotí webovou prezentaci 
obou složek organizace a přizpůsobit jí současným trendům v IT (responzivní web design). Byla 
navržena struktura webu a v červenci a srpnu proběhlo poptávkové řízení na programátory a grafiky. 
Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Akumulátor, která od září začala vytvářet nový web 
COK. Do konce roku 2019 se podařilo s vybraným dodavatelem sestavit tzv. wireframe, naprogramovat 



větší část obsahu stránek a schválit vizuální podobu. Spuštění nových webových stránek organizace je 

plánováno na 1. čtvrtletí 2020.  
 
5 Personální zajištění aktivit COK 
V 1. polovině roku 2019 disponovalo COK počtem 9 zaměstnanců na HPP (průměrný evidenční počet 
zaměstnanců přepočtený: 8,8), kteří zajišťovali chod organizace a všech jejích aktivit po řídící, odborné, 
administrativní, organizační a provozní stránce. Další personální potřeby byly řešeny prostřednictvím 
externích spolupracovníků a prostřednictvím využívání dobrovolnických aktivit. Po ročním fungování 
lze konstatovat, že tento personální stav je při zachování obdobného rozsahu aktivit pro chod 

organizace ve stávajících prostorách dostatečný. Pokud by mělo dojít k nárůstu aktivit COK (zejména u 
složky Galerie města Pardubic), bude nutné řešit i navýšení personálních kapacit organizace zejména 
na pozici technik/produkční. 
Na přelomu let 2018/2019 došlo k personálním změnám na obou pozicích technik/produkční. Oba 
zaměstnanci se rozhodli zaměstnanecký poměr ukončit. Hlavním důvodem odchodu těchto 
zaměstnanců byl nízký plat vycházející z tabulek pro odměňování státních zaměstnanců. V prosinci 

2018 proběhlo výběrové řízení a obě pracovní pozice se podařilo obsadit.    
 
6 Partneři COK 

Program COK je významným způsobem dotvářen a doplňován aktivitami pardubických kulturních 

neziskovek Terra Madoda a Offcity, které s D29 i GAMPOU programově a produkčně spolupracovaly 
již před vznikem COK. Tyto organizace realizují v prostorách COK projekty Filmfuse, Offcity architekti, 
Ostrovy v pohybu a organizují rezidenční pobyty pro umělce. Galerie města Pardubic pak v součinnosti 
se spolkem Offcity realizovala letní festival umění ve veřejném prostoru Prázdno x Naplnění.  
Dalšími významnými partnery COK v regionu jsou např. Péče pro duševní zdraví z.s., Paleťáci, nebo 
Univerzita Pardubice. Mezi mimopardubické partnery COK patří Nová síť z.s. – Praha, festival Tanec 
Praha, Člověk v tísni o.p.s., Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha, Kontrapunkt z.ú. – Hradec Králové nebo 
Bludný kámen z.s., Opava 

 

   

7 Činnost Divadla 29 v roce 2019 
 

7.1 Charakteristika činnosti Divadla 29 
Divadlo 29 se od svého vzniku v roce 2002 profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na 
uvádění a podporu současného nemainstreamového umění především z oblasti performing arts 
(divadlo, tanec, hudba, performance), literatury, výtvarného umění, filmu a nových médií. Součástí 
aktivit D29 je produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl formou realizace 
rezidenčních uměleckých pobytů, vzdělávací aktivity pro veřejnost v oblasti kultury a umění a podpora 
kulturně-komunitních aktivit v regionu. 
 
Programová koncepce Divadla 29 stojí na pěti programových liniích: 
 
1/ Uvádění současného nemainstreamového umění  
Realizuje se prostřednictvím několika celoročních projektů, jejichž společným rysem je jasná 
programová koncepce, vícezdrojové financování, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost 
a aktuálnost jednotlivých programů.  
2/ Podpora rozvoje uměleckých aktivit 
Od svého vzniku realizuje D29 ve spolupráci se spolkem Terra Madoda tzv. rezidenční pobyty pro 
umělce, které spočívají v nabízení prostor a vybavení D29 vybraným umělcům z regionu i mimo něj pro 



vytvoření nového uměleckého díla. Na vzniku těchto představení spolupracuje D29 i koprodukčně. 
Ročně se v D29 realizují 2-3 rezidenční pobyty. 
3/ Rozvoj vzdělávání v oblasti kultury a umění 
D29 realizuje průběžně řadu uměleckých workshopů pro veřejnost. Nejvýznamnějším vzdělávacím 
projektem D29 je od roku 2011 celoroční projekt AniLab, který je zaměřen na vzdělávání mládeže i 
široké veřejnosti v oblasti animovaného filmu, počítačové animace a multimédií.  
4/ Podpora komunitních aktivit v regionu 
Součástí aktivit D29 je vytváření prostoru a podmínek pro komunikaci, setkávání a navazování 
kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních 
aktivit.  

5/ Kulturní aktivity ve veřejném prostoru a site-specific aktivity 
D29 od počátku své existence iniciovalo a koprodukovalo několik multižánrových kulturních akcí a 
situovaných do veřejného prostoru města –Ostrovy/Islands v Tyršových sadech - nebo do dnes již 
nefunkčních prostor - festival Stanice Pardubice v  Kině Sirius na pardubickém nádraží v r. 2014, festival 
Střelnice v areálu bývalé vojenské plovárny Pod vinicí v r. 2015. V r. 2013 bylo D29 iniciátorem a 

pořadatelem multižánrového festivalu Automatické kulturní mlýny v prostorách Automatických 
mlýnů. D29 bylo jedním z iniciátorů vzniku mezioborové pracovní skupiny Mlýny, která pro město 
připravila projektový záměr konverze areálu Automatických mlýnů na pardubickou kulturfabrik.  
 
7.2 Nadregionální renomé Divadla 29 
V kontextu České republiky je Divadlo 29 jedním z několika málo kulturních center zaměřených na 
oblast nekomerčních performing arts, která svými aktivitami výrazně posouvá kulturní kredit Pardubic. 
Vedle několika ocenění (Cena festivalu Next Wave, nominace na cenu Česká divadelní DNA, cena Česká 

divadelní DNA) získávají projekty Divadla 29 každoročně vysoké bodové hodnocení u odborných 
grantových komisí Ministerstva kultury ČR. 
 
7.3 Festivaly mezinárodního a celorepublikového významu v Divadle 29 
 

Festival Jeden svět 
Divadlo 29 je od r. 2002 společně s organizací Člověk v tísni a spolkem Terra Madoda spolupořadatelem 
regionální části největšího evropského festivalu dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden 
svět. 

Festival Tanec Praha  
Největší a nejvýznamnější český festival současného tanečního a pohybového divadla Tanec Praha, 
jehož regionální část Divadlo 29 každoročně pořádá od roku 2007. 
 
7.4 Počet pořadů a návštěvnost Divadla 29 za rok 2019 
 

Návštěvnost Divadla 29 –  2018 počet akcí návštěvnost 
    
Programy v Divadle 29 174 6746 

Programy v Klubu 29  70 1719 

Návštěvnost výstav v Klubu 29 8 2470 

Programy v sále D29 a Klubu 29 celkem 244 10935 

Pronájmové programy 28 2323 

   

 Celkem   272 13258 

 



7.5 Rozdělení realizovaných pořadů podle žánrů 
 

Divadelní a taneční představení 20 

Koncerty 67 

Přednášky a diskuse  17 

Filmové projekce 20 

Filmové projekce v rámci festivalu Jeden svět 34 

Pravidelné workshopy v rámci projektu AniLab 51 

Autorská čtení 22 

Workshopy  3 

Výstavy v Klubu 29 8 

Umělecké rezidence 2 

Celkem 244 

Podrobný přehled o všech akcích pořádaných D29 a jeho programovými partnery je na 

www.divadlo29.cz v sekci archív. 

  

 
 
7.6 Přehled dotací Divadla 29 získaných na program v roce 2019 

 

 

 

Zdroj  Název projektu částka 

Magistrát města Pardubic rozpočet města  Tanec Praha 65 000 

    Etnoconnexion 95 000 

    Výstavní program v klubu 60 000 

    Jazzconnexion 110 000 

   Electroconnexion 85 000 

    AniLab 75 000 

  Textconnexion  10 000 

Celkem MmP   500 000 

    

Ministerstvo kultury ČR SOU - hudba Jazzconnexion 240 000 

 SOU - hudba Electroconnexion 100 000 

 SOU - audiovize Anilab 80 000 

 SOU - literatura Textconnexion 80 000 

    

Celkem MKČR   500 000 

    

Pardubický kraj 
podpora kult. 
aktivit Jazzconnexion 20 000 

  Electroconnexion 15 000 

  AniLab 10 000 

  Textconnexion 10 000 

    

Celkem PK   55 000 

    

Celkem dotace na program     1 055 000 

http://www.divadlo29.cz/


 
 

 
8 Činnost Galerie města Pardubic v roce 2019 
 
8.1 Realizace výstavního programu 2019 
Program GAMPY se od roku 2019 detailněji zaměřuje na aktuální celospolečenská i regionální témata 
a veřejnosti je zprostředkovává pomocí současné umělecké řeči a otevřeného tvůrčího dialogu. Téma 
výstavního cyklu roku 2019 bylo stvrzeno poradním orgánem galerie (uměleckou radou) v 1. pololetí 
roku 2018. Ústředním mottem roku 2019 byl pojem resilience, jinými slovy schopnost jednotlivce, 
společnosti či ekosystému uvědomit si, reagovat a vyrovnat se s nastalou krizí. První výstavou cyklu 
(Plastic Heart) bylo poukázáno na vysoce aktuální ekologický aspekt týkající se problematiky plastů  
a znečištění oceánů. Druhá, na míru prostoru vytvořená instalace (Ředění soust), pak návštěvníky 
přesunula od globálního problému k jednotlivci a jeho schopnosti se v dnešní době nekončících lavin 
vjemů pozastavit a koncentrovat. Obě tyto výstavy vzešly z otevřeného výběrového řízení 
realizovaného v roce 2018. Na výběru se opět podílela umělecká rada galerie. Dalšími výstavními 
projekty v roce 2019 jsme pak nastíněné téma dále rozšířili o urbánní (Prázdno), společenské (Mluvící 
ryba se nemůže nadechnout) a částečně environmentálně–futuristické hledisko (SeatoxDetox). Každou 
z výstav doplnil bohatý, vědomě poskládaný doprovodný program složený z přednášek, besed, 
prohlídek, dílen, procházek, workshopů apod. pro různé věkové kategorie. Nedílnou součástí každého 
z projektů byly rovněž edukativní programy pro školy. 
 

GAMPA v roce 2019 hostila celkem šest výstavních projektů (první výstava fotografií Jana Adamce byla 
součástí výstavního plánu roku 2018), jeden rozsáhlý projekt do veřejného prostoru a uskutečnila více 

než 90 doprovodných programů. 

 

8.2 GAMPA ve veřejném prostoru  
Cílem GAMPY je aktivně vstupovat do veřejného prostoru, ať toho fyzického, tak společenského. V roce 
2018 byl schválen záměr realizace kurátorského festivalu – přehlídky umění ve veřejném prostoru. Na 
jeho přípravách se intenzivně pracovalo po celý první půlrok 2019. Festival umění ve veřejném prostoru 
s názvem Naplnění byl pak zahájen dne 16. 7. 2019. 
 

MmP; 500 000; 

48%

MKČR; 500 000; 

47%

PK; 55 000; 5%

Dotace na program Divadla 29 v roce 2019 

MmP MKČR PK



Přehlídkou umění ve veřejném prostoru města jsme chtěli otevřít veřejný dialog nad potenciálem a rolí 
umění ve veřejném prostoru a na příkladové studii tohoto projektu ozkoušet, jakým způsobem je 
možné v součinnosti s úředníky a politiky v tomto smyslu fungovat. Naším cílem bylo se rovněž 
zamyslet nad městotvornými tématy či tématy divočiny a prázdných míst v městském prostoru.  
 

Projekt jsme zahájili společným setkáním zástupců Magistrátu města Pardubic (odboru kultury a 
odboru hl. architekta) nad mapou Pardubic a diskusí nad místy, u nichž město vidí do určité míry 

nenaplněný potenciál. Vybraná místa jsme pak představili osloveným umělcům, společně absolvovali 
několik obhlídek. Finální výběr byl pak ponechán na autorech a autorkách samotných. Zda se projekty 
rozptýlí v širší ploše či se koncentrují na jedno území, jsme nechali otevřené. Chrudimka, okolí střelnice 
na Vinici a bývalý vojenský prostor – tzv. Červeňák však k sobě svým geniem loci a potenciálem přitáhly 
celý autorský kolektiv. Výsledné intervence pak fungovaly jak solitérně, tak ve vzájemném vztahu.  
 

V kontextu regionu se podařilo realizovat soudobou uměleckou přehlídku, podnítit zájem o méně 
známé lokality města a možné podoby současného umění a umění v kontextu městotvorby. Ve své 
recenzi na Artalk.cz zmiňuje redaktorka Alžběta Cibulková: „Zdá se, že vydařenost celého projektu 
spočívá v propojení na více úrovních– propojení jednotlivých děl, která na sebe reagují, doplňují se a 
mnohdy vznikají dohromady, dále spojení a splývání architektury s volným uměním, kdy díla neslouží 
pouze k prohlížení, ale můžeme je také užívat, procházet se po nich nebo v nich pobýt, propojení 
vnitřního galerijního a venkovního veřejného prostoru, kdy se díla dotýkají místního kontextu a 
překračují hranice galerie, tak ale i skrze doprovodný program, kdy si například můžete přijít zahrát 
noční „bojovku“ a baterkou nacházet intervence v krajině Richarda Loskota, které za denního světla 
neuvidíte. Určitě stojí za zmínku také sociální propojení, kdy se svět umění otevřel široké veřejnosti a 
hlasy i přítomnost místních obyvatel se staly nedílnou součástí celého projektu. Poslední a důležitý 
motiv je pak propojení globálního s lokálním. Téma městské divočiny a vůbec otázka změny přístupu k 
městskému prostředí, jež se týká všech větších i menších měst, je zde zkoumána na příkladu konkrétního 
místa v lokálním kontextu.“ 

 

Součástí přehlídky bylo 5 dočasných instalací či intervencí do veřejného prostoru od výrazných 
současných českých umělců (Artur Magrot, Eliška Perglerová, Richard Loskot, Martin Dašek, Rozárka 
Jiráková) a bohatý doprovodný program realizovaný ve spolupráci se spolkem Offcity. V průběhu 
července, srpna a září přehlídku doplnilo šest filmových večerů, čtyři workshopy pro rodiny, šest 
happeningů, diskusí nebo pikniků s umělci či kurátory, tři workshopy pro seniory, dva letní příměstské 
tábory pro děti, ale také dvoudenní komunitní festival na Bělobranském náměstí, jež vznikl ve 
spolupráci s Divadlem 29 a dalšími organizacemi a místními obyvateli. V pardubickém veřejném 
prostoru se po celé léto kontinuálně setkávali osobnosti tuzemské i zahraniční umělecké scény s místní 
komunitou. 
 

8.3 Výstavní projekty 2019 
 
Jan Adamec: Fotografie / 6.12.2018–8.2.2019 
kurátorka: Martina Vítková 
 
Jan Adamec, pardubický fotograf a galerista, je pamětníkem mnoha generací umělců, je archivářem 
dění utajeného před normalizační cenzurou i před kapitalisticky tupými a lhostejnými médii.  
Součástí instalace byl výběr z několika volných cyklů. 
 
Plastic Heart (Juliana Hoschlová, Rudolf Samohejl – CZ/B, David Vojtuš, Natália Trejbalová – SK/IT, 
Mia Goyette – USA/DE) / 15.2.–14.4.2019 
kurátorka: Tereza Záchová 
 



Projekt Plastic Heart, který pro GAMPU kurátorsky připravila Tereza Záchová, byl první výstavou 
celoročního cyklu s ústředním tématem resilience. Tento termín je popisován jako schopnost využít 
otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, 
společnosti či ekosystému. Tereza Záchová na půdě galerie představila práce pěti umělců, kteří 
prostřednictvím svých autorských instalací odhalují vrstvy možností, které souvisí s environmentálním 
dopadem. 
 
Ředění soust (David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný) / 
24.4.–30.6.2019 
kurátorka: Lenka Dolanová 
 
Pětice autorů v této expozici přetvořila galerijní prostor v místo pro nerušené soustředění a 
návštěvníkům takto nabídla zážitkovou výuku toho, jak se v době, kdy na nás den co den agresivně 
útočí miliony vjemů, soustředit. 
 
Prázdno (Marta Fišerová Cwiklinski, Václav Jánoščík, Jan & Kristina Magasanikovi – CZ/DK, Radio 
Vérité – CZ/SK, Martin Vongrej – SK) / 16.7.–29.9.2019 
kurátoři: Ondřej Teplý, Šárka Zahálková 
 
Projektem nazvaným prázdno jsme zkoumali urbánní kontext pojmu resilience, analyzovali jsme 

zdánlivé prázdno a na případové studii konkrétního území se zamýšleli nad rolí a významem místa, ať 
už ve smyslu městotvorby, tak paměti, environmentu či filosofie. Interiérová výstava byla úzce 
provázána s exteriérovou uměleckou přehlídkou. 
 

Naplnění – umění ve veřejném prostoru (Artur Magrot, Eliška Perglerová, Richard Loskot, Martin 
Dašek, Rozárka Jiráková) / 16.7.–13.10.2019 
Kurátorka: Šárka Zahálková 

 

Podrobný popis viz výše – kapitola 8.2.  

 

Mluvící ryba se nemůže nadechnout (Kryštof Strejc, Jakub Dvořák) / 9.10.–24.11.2019 
kurátorka: Šárka Zahálková 
 

Výstava byla pojata jako tvůrčí dialog dvojice čerstvých absolventů: malíře Kryštofa Strejce a architekta 

Jakuba Dvořáka. Ti společnými silami proměnili výstavní prostor do určité scénografické situace, do níž 
má možnost návštěvník nejen vstoupit, ale při troše dobré vůle se stát i její součástí. Výstava jako 
sociologický exkurs očima mladé generace. 
 

Time’s Up: SeatoxDetox (Time's Up – AT) / 4.12.2019–1.3.2020 
 

Poslední výstava uzavírající cyklus věnovaný hledání výkladů a nahlížení na pojem resilience. Autorská 
instalace rakouské mezioborové skupiny Time's Up diváky zasazuje do situace blízké budoucnosti, 
světa po ekologickém kolapsu oceánů.  
 

8.4 Fungování umělecké rady a výběrové řízení na výstavní projekty roku 
2020 
 

Umělecká rada Gampy, jakožto poradní orgán galerie, funguje od května roku 2018. V prvním pololetí 
se rada složená z nezávislého kurátora, publicisty a kritika umění Radka Wohlmutha, kurátorky ústecké 
Galerie Hraničář Martiny Johnové, kurátora ostravské městské galerie Plato Jakuba Adamce, brněnské 
teoretičky umění a architektury a kurátorky z platformy 4AM Fórum pro média a architekturu Šárky 



Svobodové a v neposlední řadě kurátorů a dramaturgů spjatých s městem a regionem: Lucie Váchové, 
ředitele COK Zdeňka Závodného a programové ředitelky Gampy Šárky Zahálkové sešla dvakrát. Prvním 
cílem bylo zhodnocení fungování v roce 2018 a stanovení tématu pro rok 2020. Tím se stalo motto 
relativita, které bylo rovněž zadáním otevřeného výběrového řízení na kurátorské projekty roku 2020. 
V rámci svého druhého zasedání pak komise z celkem 11 přihlášených záměrů vybrala dva: 1. projekt 
kurátorky Daniely Kramerové: Všechno bylo vždycky lepší kurátorky Daniely Kramerové (vystavující: 
Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Tomáš Kurečka, Martin Pondělíček). 2. projekt Být sněný 
kurátora Marka Hlaváče (vystavující: Tereza Darmovzalová, Filip Hauer, Marek Hlaváč, Tomáš 
Kajánek). 
 

8.5 Edukace 

Ve smyslu galerijní edukace, jíž vedle výstavní činnosti považujeme za klíčovou aktivitu, galerie realizuje 
širokou škálu pravidelných i jednorázových programů pro školy, děti, rodiny, dospělé či seniory. 
Realizované doprovodné programy pro veřejnost dále zprostředkovávají obsah a téma konkrétních 
výstav. Jak již bylo v jedné z předchozích kapitol zmíněno, pro prostor tzv. komunikačního prostoru se 
podařilo během roku 2019 realizovat návrh funkčního autorského mobiliáře a jeho fyzickou výrobu 
z části financovat a uskutečnit. Tato proměna umožňuje přetvoření místa v odpočinkový a herní 
galerijní koutek, jakož i v kvalitativně přívětivější lektorské zázemí.  
 
8.6 Public relation 
GAMPA i nadále posiluje svůj vztah s veřejností, ať už osobním přístupem, tak prostřednictvím 
sociálních sítí, e–mailové komunikace či tiskovinami. V online marketingu GAMPA spolupracuje 

s externí spolupracovnicí, která byla vybrána ve výběrovém řízení v roce 2018.  
 

Během roku 2019 se podařilo výrazně pozvednout prestiž galerie jako takové i jejího programového 
zaměření. Odborné recenze na výstavy vyšly v časopisech Flashart (recenze na výstavu Ředění soust), 
Artikl (recenze na výstavy Plastic Heart, Prázdno x Naplnění), Artalk (recence na projekt Prázdno x 
Naplnění). K uměleckým projektům ve vřejném prostoru byl dále publikován rozhovor s Šárkou 
Zahálkovou na Material Times. Videoreportáž z výstavy Mluvící ryba se nemůže nadechnout byla 
součástí televizního pořadu Artzóna na ČT ART a celoročnímu programu Resilience se věnoval také 
hodinový pořad Art Café na Českém rozhlasu Vltava. Gampa byla rovněž hostem výběrového večera 

inspirativního projketů pořádaného Institutem umění – Divadelním ústavem s názvem Střed zájmu: 
Publikum, kde prezentovala svůj přístup v práci s publikem na příkladu festivalu Prázdno x Naplnění.  
 
8.7 Vstupné 
GAMPA se snaží být ekonomicky dostupným prostorem, a proto zachovává volný vstup a přívětivou 
cenovou hladinu dalších doprovodných aktivit. Na fungování galerie mohou návštěvníci přispět 
jakýmkoli dobrovolným příspěvkem do zapečetěné pokladničky.  
 
8.8 Vícezdrojové financování 
Na realizaci celoročního výstavního programu roku 2019 získala GAMPA v grantových a dotačních 
řízeních následující podporu:  
 

Ministerstvo kultury ČR celoroční činnost 700 000 

 festival umění ve veřejném prostoru 356 000 

Nadace pro současné umění celoroční činnost 85 000 

Rakouské kulturní fórum výstavní projekt Time’s Up 65 280 

   

Celkem dotace na program   1 206 280 

https://artalk.cz/2019/09/18/maji-pardubice-pravo-na-sve-prazdno/
https://artalk.cz/2019/09/18/maji-pardubice-pravo-na-sve-prazdno/
https://www.materialtimes.com/ptame-se/sarka-zahalkova-aktivismus-neni-o-kriklounstvi-ale-vedomem-dialogu-1.html
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12072033166-artzona/319294340010012/obsah/729532-art-tyden-vystava-mluvici-ryba-se-nemuze-nadechnout
https://vltava.rozhlas.cz/krizi-je-potreba-si-uvedomit-ale-neutapet-se-v-ni-rika-pardubicka-kuratorka-o-8131459
https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/stred-zajmu-publikum-27-11-2019/
https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/stred-zajmu-publikum-27-11-2019/


8.9 Informace o návštěvnosti GAMPY 
 

Jan Adamec – fotografie (výstava z r. 2018; 6. 12. 2018 - 8. 2. 2019): celková návštěvnost (pouze 
2019) –  588 osob (428 – návštěvníků výstav, 160 – doprovodné akce), průměrná denní návštěvnost = 
17 osob (34 dní výstavy v r. 2019) 
 

Plastic Heart (14.2.–14.4.2019): celková návštěvnost – 966 osob (612 – návštěvníků výstavy, z toho 
82 vernisáž, 245 dětí – programy pro školy, 109 – doprovodné akce), průměrná denní návštěvnost = 
19 osob (52 dní výstavy) 
 

Ředění soust (24.4.–30.6.2019): celková návštěvnost – 1283 osob (795 – návštěvníků výstavy, z toho 
100 vernisáž + 224 muzejní noc, 110 dětí – programy pro školy, 378 – doprovodné akce), průměrná 
denní návštěvnost = 22 osob (59 dní výstavy) 
 

Prázdno x Naplnění (16.7.–29.9.2019): celková návštěvnost – 1726 osob (999 – návštěvníků výstavy, 
z toho 100 vernisáž, 23 dětí – příměstské tábory, 704 – doprovodné akce), průměrná denní 
návštěvnost = 26 osob (66 dní výstavy) 
 

Mluvící ryba se nemůže nadechnout (9.10.–24.11.2019): celková návštěvnost – 764 osob (553 

– návštěvníků výstavy, z toho 68 vernisáž, 62 – programy pro školy, 149 – doprovodné akce), 
průměrná denní návštěvnost = 18 osob (41 dní výstavy) 
 

Time’s Up: SeatoxDetox (4.12.2019–1.3.2020): celková návštěvnost (pouze 2019) – 473 osob, z toho 

vernisáž 70 osob, průměrná denní návštěvnost = 21 osob (22 dní výstavy v r. 2019) 
 

 
 
 
9 Slovní komentář k roční účetní závěrce COK k 31.12. 2019 
 
9.1 Náklady a výnosy 
Dle účetní závěrky skončil rok 2019 zlepšeným hospodářským výsledkem 168 052,04 Kč. V hospodaření 
roku 2019 se významným způsobem projevilo zvýšení rozsahu aktivit a tím i nákladů na realizované 
projekty, což umožnila vysoká úspěšnost žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva 

kultury, ze kterých jsou tyto náklady kryty. Při sestavování rozpočtu pro rok 2019 byla předpokládaná 
výše výnosů z dotací 560 tis. Kč, částka skutečně obdržených dotací z Ministerstva kultury je 1556 tis. 
Kč. 
 
Náklady 
Celkové náklady organizace byly 9 958 tis. Kč, v předchozím roce 8 041 tis. Kč.  Nejvyšší podíl tvoří opět 
osobní náklady, tj. mzdové náklady včetně zákonného sociálního pojištění a sociálních nákladů, celkem     

3 557 tis. Kč. Práce konané na základě dohod o provedení práce z celkové sumy byly v hodnotě 184 tis. 
Kč a to zejména kustodi v Galerii města Pardubic celkem 93 tis. Kč. Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců přepočtený je 8,8.  Dále bylo hrazeno 1 998 tis. Kč (včetně DPH) za autorské honoráře 

Výstavy 3 860 

Edukační programy 440 

Doprovodné programy 1500 

  

Celkem 5 800 



pro vystupující umělce, pro vystavující autory v galerii, kurátory, úhrady podílů na realizačních 
nákladech za festivaly Jeden svět 2019 a Tanec Praha 2019. Náklady na nájemné za prostory Galerie 
města Pardubic a za správu budovy Divadla 29 jsou ve výši 359 tis. Kč (v roce 2018 byly tyto náklady 

687 tis. Kč). Náklady se snížily oproti předchozímu období díky převodu objektu Svaté Anežky České 29 

do majetku města a ten je v současnosti organizací užíván na základě Smlouvy o výpůjčce, která 
nahradila původní nájemní smlouvu. V tomto roce byl realizován pouze jeden významnější výdaj na 
technické vybavení a to nákup projektoru Sony do sálu Divadla 29, kde probíhají filmová představení. 
Pořizovací cena je 68 970,- Kč a projektor je zaúčtován na účtu dlouhodobého hmotného majetku a 

odepisován dle schváleného odpisového plánu.  Před dokončením je nová webová prezentace COK, 
Divadla 29 a Galerie města Pardubic. 

V průběhu roku 2019 nebyla vyhlášena žádná veřejná zakázka v režimu VZMR.    
 
Výnosy 
Za vstupné na akce, na edukační programy a animační dílny, příměstské tábory bylo utrženo 505 tis. 
Kč, za krátkodobé pronájmy sálu Divadla 29 částka 182 tis. Kč a za spolupráci v Klubu 29 celkem 97 tis. 
Kč. Výnosy z vlastní činnosti dohromady 782 tis. Kč. 
 
 
9. 2 Pohledávky a závazky 
 

Pohledávky (účet): 
311 odběratelé - 3,5 tis. Kč - faktura se splatností 3.1.2020  

314 krátkodobé poskytnuté zálohy - 207 tis. Kč - zálohy na služby (teplo, teplá voda, výtah apod.) 
v objektech Sv. Anežky České 29 a Přihrádek č.p. 5, za elektrickou energii (Pražská plynárenská a.s.) 
315 pohledávky - 13 tis. Kč z titulu předprodeje vstupenek TIC Pardubice p.o. a smsticket s.r.o. a 

z ukončené Smlouvy o spolupráci v Klubu 29 

335 pohledávky za zaměstnanci - 1 tis. Kč záloha pro potřeby předprodeje vstupenek prostřednictvím 
smsticket v prodejním místě v galerii  
381 náklady příštích období - 68 tis. Kč -   z toho 3,8 tis. Kč reklamní texty v časopise Art+Antiques do 
4/2020, nájem prostor pro galerii leden 2020 ve výši 25 tis. Kč, pojištění podnikatelských rizik rok 2020 
částka 30 tis. Kč, odvoz odpadů rok 2020 částka 6 tis. Kč  
388 příjmy příštích období - 8 tis. Kč je předpokládaná fakturace za el. en. v Klubu 29  
 
Závazky (účet): 
321 dodavatelé - 75 tis. Kč – neuhrazené faktury se splatností po 31.12.2019 

324 krátkodobé přijaté zálohy - 6 tis. Kč Klub 29 zálohy za spotřebu energie 

331 zaměstnanci – 208 tis. Kč - mzdy za prosinec, vyplacené 13.1.2020 

336 sociální zabezpečení - 79 tis. Kč - závazek vůči OSSZ za prosinec, uhrazený 13.1.2020 

337 zdravotní pojištění - 34 tis. Kč závazek vůči zdrav.  pojišťovnám za prosinec, uhrazený 13.1.2020 

342 ostatní daně - 25 tis. Kč - zálohy na daň ze závislé činnosti za prosinec, uhrazené 13.1.2020 

343 daň z přidané hodnoty - 2,89 tis. daň povinnost za 12/2019, splatná k 25.1.2020 

378 ostatní krátkodobé závazky - 3,56 tis. Kč - závazek vůči poj. Kooperativa-úrazové poj. zaměstnanců 

384 výnosy příštích období - 6,74 tis. Kč vstupné za koncerty v roce 2020, utržené v předprodeji v 
prosinci  

389 dohadné účty pasivní - 202 tis. Kč – náklady v roce 2019, dosud nevyúčtované, zejména za energie 

a služby v objektu Sv. Anežky České 29 

 

9.3 Použití fondů a rozpis zůstatků fondů 
 

1/ Fond odměn (účet 411 ): 
tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření: 272 376,99 Kč 



čerpání celkem: 90 000,-Kč 

zůstatek: 182 376,99 Kč 

2/Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412):  
počáteční stav: 17 195,-Kč 

tvorba celkem: 67 453,- Kč 

čerpání na příspěvek na stravování (stravenky): 40 012,- Kč 

zůstatek: 44 636,- Kč 

3/ Rezervní fond tvořený (účet 413 ): 
tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření : 120 000,- Kč 

tvorba-peněžní dary (příspěvek Rakouské kulturní fórum a dotace Nadace současného umění : 
150 280,-Kč 

čerpání celkem: 180 700,-Kč (použití výše uvedených příspěvků a dotace a dále úhrada sociálního a 

zdravotního poj. u odměn čerpaných z fondu odměn) 
zůstatek: 89 580,- Kč 

4/ Fond reprodukce majetku, investiční fond (účet 416):  
počáteční stav: 61 188,-Kč 

tvorba ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku: 71 538,- Kč 

investiční příspěvek zřizovatele: 165 000,-Kč 

čerpání celkem-pořízení hmotného majetku: 68 970,-Kč 

zůstatek: 228 756,- Kč 

9.4 Popis hospodářské činnosti 
Hospodářská činnost (dle zřizovací listiny doplňková činnost) zvyšuje především využití kapacity sálu 
Divadla 29 ve dnech a časech, kdy neprobíhají pořady v rámci programu Divadla 29. Z velké míry se 

jedná o dopolední hodiny, které jsou pořadateli (nájemci) využívány především pro akce a představení 
pro děti a mládež. 
Celkové výnosy byly 310 784,32 Kč, z toho výnosy za krátkodobé pronájmy sálu včetně služeb jsou  

182 350,- Kč. Výnosy z pronájmu Klubu 29 provozovateli pohostinských služeb (baru) byly 96 598,- Kč. 
Náklady (v obou prostorách využívaných pro hospodářskou činnost) byly celkem 111 429,71 Kč. 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 199 354,61 Kč byl dosažen díky krátkodobým pronájmům sálu 
Divadla 29 a výnosům dle Smlouvy o spolupráci v prostoru Klubu 29. Oproti loňskému roku, kdy byl 
zlepšený hospodářský výsledek 154 784,26 Kč, se zvýšil především vlivem snížení nákladů na pronájem 
prostor Klubu 29 a Divadla 29. 

9.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizace 
Fond odměn      70%   117 636,43 Kč 

Rezervní fond    30%     50 415,61 Kč   

Slovní komentář k roční účetní závěrce COK zpracovala Ing. Martina Dvořáková 
Slovní komentář k činnosti Gampy zpracovala MgA. Šárka Zahálková 

V Pardubicích dne 13.2. 2020 

MgA. Zdeněk Závodný 

ředitel organizace 



Turistické informační centrum 

Pardubice, 

příspěvková organizace 

2019 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 



Turistické informační centrum Pardubice p.o. 

1. Úvod 

 

1. 1 Vznik Turistického informačního centra Pardubice (dále TIC) 

 

TIC do konce roku 2017 fungovalo v rámci organizační struktury Kulturního centra Pardubice, 

které k 31. 12. 2017 ukončilo svoji činnost. TIC bylo zřízeno k 1. 1. 2018, dne 8. 2. 2018 došlo 

k zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka 

Pr 1595. 

 

1. 2 Základní informace o organizaci 

 

Název:   Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace 

Sídlo:    náměstí Republiky 1, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČ:   06495001 

DIČ:   CZ06495001 (registrace k DPH od 1. 6. 2018) 

Statutární orgán: Markéta Dolečková (do 31. 1. 2020) 

   Mgr. et. Mgr. Miloslava Christová (od 1. 2. 2020) 

Web:   http://www.ipardubice.cz/  

E-mail:    info@ticpardubice.cz  

 

 



 

1. 3 Předmět činnosti 
 
Hlavní činností Turistického informačního centra Pardubice, příspěvkové organizace je 

poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických 

médií a v kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra s regionální 

působností. Jde o informace a služby pro turisty, návštěvníky města a místní občany v rozsahu:  

 
o objektivní a vhodná propagace města, regionu a Pardubického kraje podle pokynů 

zřizovatele, koordinace činností v oblasti turismu, tvorba a organizování turistických 

produktů, geografické informace, orientace ve městě a v regionu, informace o 

dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu,  

o souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a 

stravování, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i v 

regionu, informace o důležitých adresách úřadů, institucí a organizací),  

o informace o Evropské unii,  

o informace ze sítě ostatních informačních center České republiky. 

 

 

1. 4 Hlavní činnosti Turistického informačního střediska Pardubice 
 

1. zajištění provozu objektu Zelené brány a výstavního prostoru Mázhaus určených pro 

turistické a společensko-kulturní využití, zajištění průvodcovské činnosti v těchto 

prostorách,  

2. spolupráce se statutárním městem Pardubice na prezentaci města Pardubice na 

veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí a na propagaci města Pardubice v 

tiskovinách, publikacích a v elektronických médiích vztahujících se k činnosti 

organizace,  

3. pořádání a organizace kulturních, výchovných, společenských, vzdělávacích a jiných 

akcí pro nejširší pardubickou i mimo pardubickou veřejnost s důrazem na akce 



napomáhající rozvoji turismu a všeobecných znalostí o EU (např. city events, festivaly, 

workshopy),  

4. organizace a pořádání výstav,  

5. zabezpečení reklamní činnosti a marketingu k naplnění účelu a předmětu činnosti 

příspěvkové organizace,  

6. zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržba a správa majetku,  

7. ediční, propagační a publikační činnosti směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání, 

veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů ve smyslu zák. č. 

37/1995 Sb., v platném znění, 

8. předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy, 

9. zajištění průvodcovské činnosti po městě Pardubice,  

10. poskytování telekomunikačních služeb (internet).  

 

 
1. 5 Doplňková činnost 
 

o vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,  

o zprostředkování obchodu a služeb,  

o velkoobchod a maloobchod,  

o pronájem a půjčování věcí movitých, 

o reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.  

 

 

 

1. 6 Organizační členění 

 

Organizačně je příspěvková organizace rozdělena na 4 střediska: 

 

o Turistické informační centrum (vstupní hala, kancelář ředitele a administrativní 

pracovníka, technické zázemí, sídlo: náměstí Republiky 1, Pardubice) 

o Europe Direct Pardubice (sídlo: náměstí Republiky 1, Pardubice) 

o Výstavní prostor Mázhaus (výstavní prostory, sídlo: Pernštýnské náměstí 3, Pardubice) 

o Zelená brána (výstavní prostory, vyhlídková věž, sídlo: Zelenobranská, Pardubice) 



 

 

2. Činnost jednotlivých středisek za první pololetí roku 2019 

 

2. 1 Turistické informační centrum 

 
 

 
 

 
 
 
V průběhu roku 2019 Turistické informační centrum realizovalo tyto služby: poskytování 

informací návštěvníkům centra, prodej vstupenek na akce a koncerty, prodej jízdenek na 

městskou dopravu, prodej suvenýrů, vedení webových stránek centra, zadáváni informací, které 



se týkají cestovního ruchu do cestovatelských portálů, spolupráce na akcích pořádaných 

městem (Pernštýnská noc, Muzejní noc), sběr zásilek pro DHL, obsluha internetu zdarma pro 

veřejnost a další aktivity v souladu se zřizovací listinou organizace. 

Návštěvnost Turistického informačního centra Pardubice za rok 2019:  

107.614 návštěvníků českých, 4.043 zahraničních, tj. celkem 111.657 návštěvníků 

 (viz tabulka) 

Měsíc Celkem ČR Zahraničí 

leden 8380 8244 136 

únor 8607 8472 135 

březen 8840 8713 127 

duben 9126 8943 183 

květen 9944 9685 259 

červen 7993 7734 259 

červenec 9722 9307 415 

srpen 10443 10060 383 

září 9229 8951 278 

říjen 11341 9734 1607 

listopad 9177 9019 158 

prosinec 8855 8752 103 

Celkem 111657 107614 

 
4043 

 

 

Prostory informačního centra byly využívány na 3 výstavy: 

1. Výstava studentských architektonických návrhů nové budovy/areálu ZUŠ 
Pardubice-Polabiny (součástí výstavy byly také vyrobené 3D modely budov, které si 
sami návštěvníci mohli umístit do vymodelované lokality) 



2. Výstava žákovských návrhů grafického zpracování plakátů pro 10. ročník festivalu
Multikulturní týden (vystaveny byly nejlepší soutěžní práce a výherní práce od žáků
SPŠE Pardubice, výstava byla koordinována hl. organizátorem festivalu informačním
střediskem EU Europe Direct Pardubice)

3. Evropský vánoční strom
(výstava u příležitosti mezinárodního projektu, do kterého se zapojily základní školy
pardubického regionu s názvem „Evropská vánoční výměna dekorací“, výstava byla
koordinována ze strany Europe Direct Pardubice)

TIC se prezentovalo na akcích Dostihového spolku (Velká pardubická) na Závodišti (nejen prezentace, 

ale i prodej suvenýrů v našem stánku). Infocentrum tyto akce aktivně propagovalo a také zajišťovalo 

prodej vstupenek. Mezi další aktivity patří zavedení nových prodejních systému Sms ticket, Ticket Live. 

Během vánočních svátků bylo infocentrum pro obyvatele města a turisty otevřeno každý den kromě 

24. 12., 25. 12., 27.12. a 1. 1. 2020. Uzavření TIC pro veřejnost bylo využito k provedení inventarizace

zásob a majetku. 

Činnost Turistického informačního centra Pardubice v 2. pololetí: 

Účasti na seminářích, akcích, veletrzích v oblasti cestovního ruchu 

24. 10. 2019 Účast na pořádání Dne informačních center 

20. 11. 2019 Účast na IV. Setkání aktérů cestovního ruchu, které pořádala společnost Pardubicko – 

Perníkové srdce Čech, z.s. 

13. 11. 2019 Účast na zážitkovém Semináři pro zaměstnance turistických informačních center 

v Integračním centru Kosatec 

5. 12. 2019 Účast na Setkání pracovníků turistických informačních center v Rychnově nad Kněžnou 

Vzdělávací akce, kurzy a semináře 

25. 9. 2019 Účast na školení GEOVAP – archivace 

12. 11. 2019 Účast na školení-archivace 

Rozšíření služeb 

Zahájena spolupráce s Českou poštou – prodej poštovních známek typu A, E, Z 

Navázána spolupráce s novými pořadateli akcí 

Rozšíření sortimentu suvenýrů 

Nákup nových magnetů, pexes, záložek, kalendářů a diářů od dodavatele Nadační fond 2P 

Nákup nových magnetů od dodavatele Ing. Lukáše Zemana 

Nákup nových magnetů od dodavatelky Aleny Čákové 

Nákup nových magnetů a přívěšků s motivy Pardubic a Kunětické hory od dodavatele BPK, spol. s r.o. 

Nákup samolepek se znakem města od dodavatele fronte s. r. o. 

Nákup nových knih od dodavatele Klub přátel Pardubicka 



Nákup nových magnetů od dodavatele AMADEA s. r. o. 

Nákup nových suvenýrů (knih) od dodavatele Jiřího Razskazova 

Ostatní 

5. 9. 2019 Porada se zaměstnanci magistrátu města Pardubice a agenturou zajišťující vánoční 

trhy – konzultace za účelem rozvoje a vylepšení vánočních trhů 

25. 9. 2019 Kontrola A. T. I. C. a obhájení klasifikační třídy A 

1. 10. 2019 Účast na prohlídce místního mlýna za účelem nabytí informací o místních 

památkách 

23. 10. 2019 Odvolání Mgr. Mariny Vančatové Ph.D. z funkce ředitelky Turistického 

informačního centra Pardubice 

23. 10. 2019 pověřena řízením Markéta Dolečková  

21. 11. 2019 Konzultace a objednávka nového LOGA pro Turistické informační centrum 

Pardubice 

28. 11. 2019 Zasklenění vitríny suvenýrů 

13. 12. 2019 Instalace bezpečnostních prvků a revize bezpečnostního systému v TIC 

Byla provedena revize hasicích přístrojů a elektrických spotřebičů, úklid skladů a dvora. 

Po celý rok 2019 bylo TIC aktivní v přijímání praktikantů a stážistů studijních oborů se 

zaměřením na cestovní ruch (celkem 3 studentky). 

 
 

 

 

 

  



2.2 Europe Direct Pardubice 

 

V období let 2018 - 2020 Europe Direct Pardubice (ED) funguje na základě „Rámcové dohody 

o partnerství č. FA/EDIC 2018-2020/EDIC 04", kterou uzavřelo Zastoupení Evropské komise v 

České republice a Turistické informační centrum Pardubice coby hostitelská organizace. 

Přehled činností a služeb 

o poskytování základních informací o EU 

o zodpovídání dotazů souvisejících s EU (osobně, telefonicky, e-mailem) 

o nabídka publikací a brožur s tematikou EU 

o pomoc při práci s informačními zdroji o EU pro seminární či závěrečné práce 

o zprostředkování kontaktů na evropské instituce 

o půjčování knih a odborných časopisů s tematikou EU 

o tvorba a rozesílání elektronického měsíčního Newsletteru (Evropský zpravodaj) s 

novinkami o dění v EU a aktivitách střediska (cca 840 odběratelů) 

o správa webových stránek a FCB 

o organizování akcí přibližujících evropskou problematiku široké veřejnosti 

o pořádání besed, seminářů, přednášek s odborníky pro širokou veřejnost a studenty 

VŠ, SŠ 

o tvorba interaktivních programů pro žáky ZŠ, přednášky pro ZŠ a SŠ 

o realizace výstav, vernisáží a informačních kampaní 

o spolupráce se Zastoupením Evropské komise při akcích v regionu Pardubicka 

 

Přehled aktivit v roce 2019 

V roce 2019 informační středisko EU Europe Direct Pardubice uspořádalo či se spolupodílelo 

na celkem 40 akcích s celkovou návštěvností 10 252 lidí. 

Mezi stěžejní aktivity střediska patří spolupráce se základními a středními školami. Velmi 

oblíbené jsou interaktivní programy či projektové dny, nicméně ED realizuje i odborné 

přednášky s tematikou EU. Celkem bylo uspořádáno 12 takových akcí, do nichž se zapojilo 614 

žáků a studentů. Nejoblíbenějšími tématy jsou základy EU, cestovní po EU a Vánoce v EU. 

Nejvýraznějším programem realizovaným v r. 2019 byl projektový den „Evropská integrace na 



pozadí 17. listopadu“, který ED zorganizovalo na Střední zdravotnické škole v Pardubicích. Se 

školami ED pracuje i jinak, viz např. podpora aktivit sítě škol zapojených do projektu 

eTwinning. Významný je program Evropského dne jazyků či projekt Evropská výměna 

vánočních dekorací, ucelená nabídka programů pro školy byla součástí aktivit Multikulturního 

týdne 2019. 

 

K nejvýraznějším akcím kulturně vzdělávacího charakteru se řadí akce pořádané u příležitosti 

předsednictví zemí v Radě EU (Rumunsko + Finsko), „Den Země" a „Festival Latino American“. 

V roce 2019 se ED poprvé zapojilo do programu Sportovního parku. Velmi úspěšná byla rovněž 

výstava zaměřená na kulturu flamenka ve spolupráci se Zelenou bránou a taneční školou 

Flamenko Pardubice. 

V roce 2019 se konal jubilejní 10. ročník festivalu Multikulturní týden, který ED poprvé 

realizovalo v pozici jediného hlavního organizátora.  Festival zahrnuje mnoho menších, dílčích 

akcí – výstavy, projekce, besedy, sportovní turnaje apod., stejně jako spolupráci s mnoha 

partnery převážně z řad vzdělávacích a neziskových organizací. Výjimečné bylo vydání 

Festivalových novin. Ty rekapitulovaly hlavní myšlenky festivalu i jeho vývoj.  

Další hojně navštěvovanou akcí, do které se ED zapojilo jako partner byla „Evropská noc 

vědců". Eurokoutek nabízel program tradičně na dvou místech – na Hvězdárně barona Artura 

Krause a na Univerzitě Pardubice.  

Ve spolupráci s Úsekem vnějších vztahů MMP se ED Pardubice aktivně zapojilo do programu 

„Evropského dni koní". V této souvislosti je třeba zmínit i spolupráci na přípravách oslav titulu 

„Pardubice – Evropské město koní 2020“. 

Na podzim vydalo ED vlastní publikaci s titulem „Pardubice a fondy EU“ s přehledem 

vybraných projektů spolufinancovaných z prostředků EU na území našeho města. 

V rámci informačních služeb vyřídilo ED Pardubice v roce 2019 cca 300 dotazů, nejčastěji 

zaměřených na práva občanů EU, podnikání a právní normy v EU. 

Pracovnice ED Pardubice se zúčastňují pravidelných koordinačních setkání sítě ED v ČR se 

Zastoupením EK v Praze, školení v Bruselu či výročních setkání celé sítě ED se zástupci institucí 

EU. 



Organizace vlastních akcí (2019)  

   

Datum Název akce 
Počet 

účastníků 

30. 1. Projektový den na SZŠ Pardubice 98 

20. 2. Rumunsko 70 

20. 3. Výzvy současné Evropy 124 

22.3.-12.5. 15 let spolu – literární soutěž 39 

2. 4. Regionální setkání učitelů aktivit eTwinning 19 

4. 4. 
Fungování integrovaných územních investic – ITI 
Hradecko-pardubická aglomerace v praxi 14 

10.4. -19.5. Eurotime 18 

26. 4. Den Země 988 

25. 4. Den Evropy na ZŠ Přelouč 54 

6. 5. Kam po střední? Co třeba do Evropy – SZŠ Pce 15 

10. - 15. 5. MKT 1500 

20. - 23. 5. Infokampaň – volby do Evropského parlamentu 33 

5. 6. Cizinci v EU na ZŠ Sezemice  35 

17. 6. - 23. 9. Fotosoutěž "Nová tvář Evropy" 40 

4. 9. - 31.12. Výstava fotografií "Flamenco!" 2500 

7. 9. Evropský den koní 750 

26. 9. Evropský den jazyků 194 

3.9. - 31.12. Evropská výměna vánočních dekorací 566 

14. 10.  Rozhoduj o Evropě 37 

17. 10. Historie a současnost EU 23 

21. 10. Přívětivé Slovinsko 26 

24.10. Základy EU a cestování po zemích EU na ZŠ Srch 67 

6.11. 
Jak financovat podnikání nejen z evropských 
fondů 90 

7.11. 
Letem světem EU, projektový den na ZŠ D. 
Ředice 49 

12.11. 
EU, Československo a 17. listopad na Gymnáziu 
ve Skutči 46 

13. 11. Brexit - The Neverending Story? 100 

15. 11. 
Evropská integrace na pozadí 17. listopadu, SZŠ 
Pardubice 93 

14. - 16. 11. Ozvěny MKT 85 

25. - 26.11. Finsko 74 

28. 11. Vánoce v EU na ZŠ a MŠ Srch 71 

11. 12. Vánoce v EU na ZŠ Prodloužená 34 

12. 12. Vánoce v EU na MŠ a ZŠ Nemocnice Ústí n. O. 29 

Celkem    7881 

 



Účast na akcích (2019)  

   

Datum Název akce Počet účastníků 

1. 4. Juniorský maraton 240 

11. -14.4. Frankoscény 145 

13. 6. Zrcadlo umění 105 

15. 8. Sportovní park Pardubice 180 

30. 8. Festival Latino Americano 360 

27. 9. Evropská noc vědců 1105 

7. 11. Café Evropa – Nerovnováha platů v Evropě 20 

9. 12. Galavačer dobrovolníků 216 

Celkem    2371 

  



Fotografie z realizovaných akcí 
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                     2. 3 VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS 
      



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Adresa: Pernštýnské náměstí 3, 530 02 Pardubice 

Telefon: +420 734 783 596  

Email:  eu@ticpardubice.cz   

Web:    https://www.mazhauspardubice.cz/  

Facebook: https://www.facebook.com/MazhausPardubice/  

NÁPLŇ A USKUTEČNĚNÉ NOVINKY 

•  zajištění dramaturgického plánu s preferencí amatérské výtvarné tvorby v oborech 

malba, socha, kresba, grafika a fotografie 

•  zastoupení dětské tvorby ZUŠ a DDM 

•  podpora spolků, výtvarných skupin a neziskových organizací 

•  podpora lokální kreativity  

•  otevřenost k profesionálním umělcům  

•  tvorba interaktivních dětských výstav určených pro rodiny s dětmi i školní kolektivy 

Novinky 

•  v dubnu 2019 se uskutečnilo omítnutí a výmalba výstavních prostor 

•  výstavní plán byl vytvářen na základě závěrů umělecké rady, jejíž zasedání proběhlo 

na konci roku 2018 

•  vystavující byli vybíráni na základě výběrových řízení – důraz kladen na místní 

výtvarné skupiny, umělecké spolky a školy, ale i jednotlivce – např. začínající malíře, 

dále pro zpestření byly vybrány i netradiční výstavní projekty – například nově 

spolupráce s Czech Photo Centre Praha či KK3 Klub konkretistů, zařazení děl slavné 

osobnosti (Neprakta) 

•  byla upravena délka výstav (prodloužení u některých výstav na 2 měsíce) 

•  nová originální, audiovizuální výstava v šatlavě „Přichází čas vánoční“ nejen pro 

rodiny s dětmi 

o zvýšený zájem u školních kolektivů, z 90 % byly zajištěny koordinované 

prohlídky s výkladem ušitým na míru dané věkové skupině MŠ/ZŠ přímo ze 

strany referentky prostor 

o pro žáky SŠ výklad s pedagogicko-výtvarným zaměřením 

o výstava nasbírala mnoho kladných ohlasů ze škol 

•  zlepšení zázemí pro kustody 

•  Mázhaus byl opět součástí významných kulturních akcí ve městě: Pardubická devítka, 

Muzejní noc, Pernštýnská noc, Zrcadlo umění, Dny evropského kulturního dědictví, 

Den pro dětskou knihu – Cesta knihy 



PŘEHLED VÝSTAV 2019 

leden 
TENTO PROSTOR JE POZOROVÁN! – práce studentů i absolventů Střední školy cestovního 
ruchu a grafického designu, s.r.o. – oboru Grafický design 
vernisáž 4. 12. 2018 od 17:00 hodin 
pokračování výstavy z prosince 2018 
návštěvnost výstavy pouze v lednu 2019 125 osob 

únor a březen 
CZECH NATURE PHOTO 2018 
prestižní fotografická výstava  
vernisáž 5. 2. 2019 
návštěvnost výstavy 670 osob 

duben 
BARVY, BARVY, BARVIČKY – DDM ALFA op DELTA Pardubice – výtvarný kurz dětí 
výstava z technických důvodů zkrácena na 14 dnů (výmalba prostor) 
vernisáž 16. 4. 2019 
návštěvnost výstavy 109 osob 

květen 
PIVO A PIVOVARNICTVÍ – Jiří Winter Neprakta (Daniela Winterová) 
vernisáž 7. 5. 2019 od 17:00 hodin  
celková měsíční návštěvnost, vč. konaných akcí 462 osob 

červen 
MŮRY – výstava prací žáků VO ZUŠ Pardubice-Polabiny 
vernisáž 4. 6. 2019 od 17:00 hodin 
návštěvnost výstavy 251 osob 

červenec a srpen 
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO – Tereza Zichová 
vernisáž 2. 7. 2019 od 17:00 hodin 
návštěvnost výstavy 418 osob 

září a říjen 
KONKRÉTNÍ PODZIM – KK3 Klub konkretistů 
vernisáž 5. 9. 2019 od 18:00 hodin 
návštěvnost výstavy 464 osob 

listopad 
VÝTVARNÉ STUDIO při VČG v Pardubicích 
vernisáž 5. 11. 2019 od 18:00 hodin 
návštěvnost výstavy 318 osob 

prosinec 
99 ODSTÍNŮ… – Výtvarná skupina MEZI ČERNOU A BÍLOU  



(kurz dospělých při DDM ALFA op DELTA Pardubice) 
vernisáž 3. 12. 2019 od 18:00 hodin 
návštěvnost výstavy 284 osob 

ROK 2019 V ČÍSLECH 

Mázhaus 

•  počet výstav v roce 2019: 9 

•  celkový počet návštěvníků výstav v Mázhausu: 3 101 osob  

Šatlava 

•  počet výstav v roce 2019: 1 

•  počet návštěvníků nové výstavy Přichází čas vánoční– za širokou veřejnost: 224 osob 

•  počet školních skupin, které navštívily výstavu Přichází čas vánoční: 42 (765 žáků)  

•  počet neplatících návštěvníků, kteří měli vstupné zdarma na výstavu Přichází čas 

vánoční: 134 osob (pedagogové, lektoři, asistenti pedagogů, účastníci akce Den pro 

dětskou knihu) 

 

Celkový počet výstav: 10 

Celkový počet návštěvníků objektu v roce 2019: 4 224 osob. 

 

 

  



2.4 Zelená brána 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Adresa:  Zelenobranská, 530 02 Pardubice 

Telefon: +420 734 783 596  

Email:    eu@ticpardubice.cz   

Web:    http://www.zelenabrana.eu/  

NÁPLŇ A USKUTEČNĚNÉ NOVINKY 

•  historická památka – dominanta města, která svými expozicemi připomíná historii 

Pardubic 

•  zajištění individuálních i komentovaných prohlídek pro školy i veřejnost (předbraní, 

věž, ochoz), současně zajištění prohlídek na přání – mimo otevírací dobu Zelené 

brány 

•  zajištění výstavní činnosti v předbraní Zelené brány – výstavy a vernisáže, 

doprovodné akce, informační recepce pro návštěvníky objektu,  

informační box s materiály – s nabídkou turistických cílů a atraktivit v okolí, prodej 

suvenýrů 

•  podílí se na významných kulturních akcích města – jako doplňkový bod programu – 

možnost prohlídky akce a města z ptačí perspektivy 

Novinky 

•  rozšíření kulturního programu: k výstavám se kromě tradičních vernisáží uskutečnily 

také doprovodné akce v předbraní – ochutnávky zahraničních pokrmů, výtvarná 

dílna, taneční a hudební workshop, komentované individuální prohlídky vystavených 

uměleckých děl 

•  na vernisážích vystoupili primárně pardubičtí hudebníci a umělci (např. Petr Langr, 

Lenka Jehličková, …) 

•  ve větší míře proběhly mimořádné úpravy otevírací doby s ohledem na kulturní dění 

ve městě  

•  byla rozšířena nabídka turistických suvenýrů (např. komiksové pohlednice s motivem 

Zelené brány, přívěsky – dřevěné, podtácky – dřevěné/vypalované logo, …)  

•  pro větší nákup suvenýrů byly pro zákazníky pořízeny papírové tašky s logem objektu 

•  probíhala průběžná aktualizace údajů na webu Zelené brány (každý měsíc nové 

informace o otevírací době, popř. plánovaných akcích – spravováno externí 

editorkou) 



•  byly uskutečněny individuální prohlídky Zelené brány na přání + individuální prohlídky 

pro jednotlivce (např. spisovatelka Jana Klimečková, profesionální tanečník Eduard 

Zubák) i skupiny zahraničních novinářů (např. Španělsko, Japonsko, Velká Británie, 

Francie, …), dále rozšířené školní exkurze s komentovanými prohlídkami – o historii 

Zelené brány,  

nově i o výstavách v předbraní, nově skupinové prohlídky pro zaměstnance firem 

nebo jako doprovodný bod programu konferencí probíhajících v Pardubicích – např. 

pro knihovníky z celé ČR 

•  pozvání a účast na křtu knihy pardubické spisovatelky Jany Klimečkové „Pod Zelenou 

bránou“ 

•  speciální prohlídka pro delegaci z Gruzie – trasa: TIC Pardubice, p.o., Zelená brána, 

Pernštýnské náměstí (ucelený výklad o chodu příspěvkové organizace + představení 

nejbližších památek, historické jádro města, komentář v předbraní k aktuální výstavě 

a k programu ve věži + komentář z vyhlídky, závěrem prohlídka Pernštýnského 

náměstí) 

•  návštěva kameramanů, fotografů – lokálních i zahraničních (např. Česká televize – 

natáčení reportáže pro Události v regionech, živé vysílání z předbraní Zelené brány 

pro Český rozhlas Pardubice + natáčení rozhovorů s vystavujícími, natáčení záběrů 

pro videoreportáže zahraničních novinářů a cestovatelů – např. Alan Heath) 

•  aktivní spolupráce s Destinační společností Východní Čechy a oblastní organizací 

destinačního managementu – spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. 

•  spolupráce s novými grafiky/výtvarníky českými i zahraničními – Jakub Dlouhý 

(Pardubice), Macarena Barra (Chile, žije v Pardubicích), duo Neurografismos (Eduardo 

Barrera Arambarri – Mexiko, Veronika Barrera – Slovensko, žijí v Praze) 

•  nově spolupráce s kurátorkou MgA. Terezou Novákovou (VČG Pardubice) 

•  v létě spolupráce s příměstskými tábory – prohlídky věže a výstupy na vyhlídku 

•  zapojení objektu do významných městských kulturních akcí: Modrý průvod, 

Pernštýnská noc, Muzejní noc, 20. výročí Francouzské aliance Pardubice, 

Multikulturní týden, Zrcadlo umění, Evropské dny kulturního dědictví 2019, Ozvěny 

Multikulturního týdne, Den pro dětskou knihu: Cesta knihy, Pardubické vánoční trhy 

a Zelenobranské čertoviny – dle programu ve městě byla upravena otevírací doba 

Zelené brány – častá prodloužení s ohledem na zájem návštěvníků, Štědrovečerní 

procházka městem 

VÝSTAVNÍ ČINNOST v roce 2019 

LATINSKO-AMERICKÁ UNIE/LATINO-AMERICAN UNION (duben-červen) 

- spolek složený z uměleckých nadšenců i profesionálů, kteří pocházejí z Chile a Mexika,  

žijí v Pardubicích a okolí (chilsko-mexicko-slovensko-český výtvarný projekt) 

- ukázka latinsko-americké kultury z netradičního úhlu pohledu 

- zapojení do 10. ročníku festivalu Multikulturní týden  

- vernisáž – chilská a mexická gastronomie, ochutnávka chilských vín, program v českém 



a španělském jazyce, hra na kytaru – skladby od autorů z Jižní Ameriky (Pardubická hudební 

konzervatoř – Peter Vasko), individuální komentované prohlídky vystavených děl, ukázka hry 

emboque, pozvánka na program 10. ročníku festivalu  

- kurátorka MgA. Tereza Nováková 

- vznikly cizojazyčné pozvánky a brožura k výstavě o všech vystavujících 

- k akci proběhl výtvarný workshop – v předbraní, pro všechny věkové kategorie, modelování 

soch (inspirace: kamenné sochy Moai z Velikonočního ostrova)  

 

DO DIVOČINY/INTO THE WILD (červenec – srpen)  

- fotografické rodinné duo PhotoCECH – Vladimír Čech a Vladimír Čech, ml. 

- profesionální velkoformátové fotografie zvířat ze všech koutů světa 

- hosté, zpestření výstavního plánu 

- vernisáž – hra na kytaru – pardubický kytarista Petr Langr, číše vína, drobné ochutnávky, 

rozhovory s fotografy – zážitky z cest, fotografování zvířat v divočině 

- mediálně úspěšná výstava 

 

FLAMENCO! (září – prosinec)  

- výstava fotografií, rekvizit a kostýmů 

- pardubičtí fotografové – Michal Kňava, Filip Tesař, Gabriela Řeháková, pardubická taneční 

škola, pardubičtí tanečníci 

- Taneční škola Flamenco Lenky Jehličkové a její hosté 

- vernisáž: ochutnávky ve španělském stylu, degustace španělských vín, pestrá vystoupení – 

kytarové flamenkové vystoupení: Kamil Ďurana, taneční vystoupení: Lenka Jehličková – 

zakladatelka taneční školy, lektorka, choreografka, koordinátorka projektu 

- mezinárodní/evropský přesah výstavy – zapojení střediska Europe Direct Pardubice 

- kurátorka projektu: Gabriela Řeháková 

- k výstavě se uskutečnil hudebně-taneční workshop, kde byla zájemcům představena 

španělská kultura flamenco – návštěvníci si vyzkoušeli: tlesky, dupy, hru na cajón, hru 

na kytaru, práci rukou, závěr workshopu: taneční choreografie pod vedením lektorky  

(Lenka Jehličková) s živou hudbou (Kamil Ďurana)  

ROK 2019 V ČÍSLECH  

počet výstav v roce 2019: 3  

počet vernisáží: 3 + 2 doprovodné kulturní akce 

celkový počet platících návštěvníků objektu od dubna do prosince 2019: 9 808 osob  
(viz tabulka)  



ZB 2019 Dospělí Děti ZTP Studenti Senioři 
Rodina  

(2 dospělí, 2 děti) 
Skupina 

duben  280 40 3 72 42 36 174 

květen 487 64 73 134 81 42 98 

červen 624 94 21 162 92 50 269 

červenec 873 262 53 229 137 61 116 

srpen  787 229 43 205 111 103 156 

září 354 66 10 180 81 33 55 

říjen  511 49 8 78 46 22 113 

listopad 357 42 3 65 21 20 32 

prosinec  966 98 16 106 49 91 33 

Celkem  5 239 944 230 1 231 660 458 1 046 
Podrobné statistiky byly zavedeny s úpravou vstupného v září 2018.  

 

•  platící návštěvníci: 9 808 osob 
•  návštěvnost na Evropských dnech kulturního dědictví (září 2019): 393 osob 
•  návštěvnost zahrnující neplatící návštěvníky – výstavy, vernisáže, pedagogové, lektoři 

a vedoucí skupinových prohlídek, mimořádné prohlídky pro zahraniční skupiny, pro 
vážené hosty MmP, (u některých akcí vstupné zdarma): 2 850 osob 
 
Celkový počet: 13 051 osob 

  



3. Slovní komentář k roční účetní závěrce TIC k 31. 12. 2019 
 

Hospodaření skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem. Výsledek hospodaření z hlavní 

činnosti činí 119.218,02 Kč, výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činí 302.445,59 Kč, 

celkový výsledek hospodaření tedy činí 421.663,61 Kč. 

V době, kdy nebyla ve funkci ředitelka (od 23. 10. 2019 do 31. 12. 2019), ale pouze osoba 

pověřená řízením p. o. jsme měli obezřetný přístup k nákladům a chovali se s péčí řádného 

hospodáře. Vyšší nákladové položky jsou proto ponechány na zvážení nové ředitelky, která 

byla vybrána na základě výběrové řízení a je jmenována s účinností od 1. 2. 2020. 

Po schválení zřizovatelem navrhuje TIC převedení HV do fondu odměna a rezervního fondu 

zlepšeného hospodářského výsledku: 

Fond odměn:      200.000,00 Kč (47,40 %) 

Rezervní fond:                  221.663,61 Kč (52,60 %) 

 

Výnosy z hlavní činnosti (včetně transferů):  9,885.187,31 Kč 

Náklady z hlavní činnosti:     9,765.969,29 Kč 

Výnosy z doplňkové činnosti:                   858.869,78 Kč 

Náklady z doplňkové činnosti:          556.424,19 Kč 

 

Největší položkou jsou mzdové náklady a zákonné sociální pojištění, dále pak nájemné a jiné 

ostatní služby. 

Samostatné movité věci nebyly pořizovány, nedošlo tedy ani k čerpání investičního fondu. 

Celková výše nákladů z drobného hmotného dlouhodobého majetku za rok 2019 činí 

82.761,36 Kč. 

Výnosy z hlavní činnosti tvoří zejména provize z prodeje vstupenek a vstupné. 



Mezi výnosy z doplňkové činnosti patří nejvíce prodej suvenýrů, další položkou je reklama. 

 

Pohledávky a závazky 

Pohledávky (stav na účtu) 

311 Odběratelé:    442.917,81 Kč 

377 ostatní krátkodobé pohledávky:       98.267,81 Kč 

381 Náklady příštích období:      56.393,35 Kč 

385 Příjmy příštích období       9.340,00 Kč 

388 Dohadné účty aktivní:   150.935,40 Kč 

 

Závazky (stav na účtu) 

321 Dodavatelé:             1,420.343,28 Kč  

324 Krátkodobé přijaté zálohy:     209.806,00 Kč 

331 Zaměstnanci:       226.353,00 Kč 

336 Sociální zabezpečení:         83.213,00 Kč 

337 Zdravotní pojištění:           35.893,00 Kč 

341 Daň z příjmů            30.210,00 Kč  

342 Ostatní daně a poplatky:           38.610,00 Kč  

378 Ostatní krátkodobé závazky:          3.708,00 Kč 

389 Dohadné účty pasivní       276.634,54 Kč 

 

 



 

 

Personalistika 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců:    8 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:  8 

Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce:            59 

Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti:  1 

 

Použití fondů a rozpis zůstatků fondů 

1. 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tvorba celkem:      62.864,00 Kč 

Čerpání na stravování (stravenky v hodnotě 90 a 100 Kč): 59.509,00 Kč 

Čerpání na benefitové poukázky                                        28.000,00 Kč 

Zůstatek:         9.267,00 Kč 

 

2. 416 Fond reprodukce majetku, fond investic 

Tvorba celkem:      18.102,00 Kč 

Čerpání:                0,00 Kč 

Zůstatek:       55.513,00 Kč  

 

 

V Pardubicích dne 31. 1. 2020 

 

………………………………………………  

Markéta Dolečková 
Pověřená řízením příspěvkové organizace  
 



Přílohy: 

o Rozpis příspěvků a dotací za rok 2019 

o Rozvaha 

o Výkaz zisků a ztráty 

o Výsledovka – SU 

o Výsledovka za jednotlivé činnosti (H – hlavní, E – doplňková) 

o Výsledovka po zakázkách 

Fotografie z realizovaných akcí – Mázhaus 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Fotografie z realizovaných akcí – Zelená brána 
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Popis  činnosti organizace z hlediska předmětu činnosti  
 Sociální služby města Pardubic zajišťují dle registračních podmínek a v souladu se Zřizovací listinou služby sociální 

péče občanům města Pardubic a Pardubického kraje. Člení se na organizační složky bez právní subjektivity, kterými 
jsou: 

 Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice 
 Domov pro seniory Dubina Pardubice 
 Denní stacionář Slunečnice Pardubice 
 Pečovatelská služba Pardubice 

Služby sociální péče jsou poskytovány:
 v pobytových službách domova se zvláštním režimem a domova pro seniory jsou vykonávané tyto činnosti: poskytnutí 

ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktů se 
společenských prostředím, poskytnutí sociální terapeutické činnosti, poskytnutí aktivizační činnosti, poskytnutí 
základního sociálního poradenství, poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práva oprávněných zájmů, zajištění zdravotní péče, 
poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče.

 v ambulantních sociálních službách denního stacionáře: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajišťování stravy, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti dle věku uživatelů, zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních náležitostí, poskytnutí základního sociálního poradenství.

 v pečovatelské službě formou terénní a ambulantní péče: pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, poskytnutí 
základního poradenství. 
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Registrované 
služby a zařízení DOMOV PRO 

SENIORY 
U KOSTELÍČKA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KAPACITA 131 131 131 131 107 107 106 106

VYUŽITÍ KAPACITY
v %

98,3 97,3 97,8 96 98 98,4 98,7 98,6

POČET UŽIVATELŮ 
PNP 115 110 113 119 101 104 97 92

POČET UŽIVATELŮ  
PNP

III a IV
66 58 67 60 52 48 53 49

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

98,2 97,8 100,5 98,99 79,88 80,31 79,37 79,85
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Registrované 
služby a zařízení DOMOV SE 

ZVLÁŠTNÍM 
REŽIMEM

U 
KOSTELÍČKA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KAPACITA 177 177 173 173 195 195 191 191

VYUŽITÍ 
KAPACITY v %

98 87 97,2 95 95 95,2 97,1 96,7

POČET 
UŽIVATELŮ PNP 139 138 139 142 167 184 167 165

POČET 
UŽIVATELŮ  PNP

III a IV
73 73 75 79 94 96 98 99

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

117,1 118,3 118,5 115,9 135,3 136,1 138,02 138,63
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Registrované 
služby a zařízení

DOMOV 
PRO 

SENIORY
DUBINA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KAPACITA 153 153 153 153 153 153 153 153

VYUŽITÍ 
KAPACITY

97,8 99,2 98,6 98 98,3 98,4 97,7 97,7

POČET 
UŽIVATELŮ PNP 103 110 112 114 121,5 122 121 125

POČET 
UŽIVATELŮ  PNP

III a IV
21 27 29 39 49 50 49 66

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

59 62,6 64,5 71 72,5 76,6 78,49 80,53
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Registrované 
služby a zařízení PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KAPACITA 950 950 950 950 950 950 850 850

POČET OBĚDŮ 107 590 106 594 105 406 95 197 82 765 71 094 45 500 24 569

POČET HODIN 
PŘÍMÉ PÉČE 

CELKEM VČETNĚ 
INTERVENCE 

OBĚDŮ

-- -- 8 985 20 444 22 006 18 110 21 656

HODINY PÉČE BEZ 
ČASOVÉ 

INTERVENCE U 
DOVOZU OBĚDŮ

6820 7012 13 878 19 860

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ POČET 

ZAMĚSTNANCŮ
37,25 34,42 34 33,9 33,4 31 34,63 35,93
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Registrované 
služby a zařízení DENNÍ 

STACIONÁŘ
SLUNEČNICE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MAX. 
REGISTROVANÁ

KAPACITA
60 60 60 60 60 60 60 60

VYUŽITÍ KAPACITY% 63,14 63,58 73,3 71,3 70,35 68,8 65,6 68,33

POČET UŽIVATELŮ 
PNP 77 82 90 89 81 83 87 91

POČET UŽIVATELŮ  
PNP

III a IV
35 41 38 36 35 31 37 44

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ POČET 

ZAMĚSTNANCŮ
24 22,05 23 23,9 26,7 25,8 25,59 26,02
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Náklady a výnosy  
souhrn SsmP
(v tis. Kč) ROK

DOTACE 
MPSV

DOTACE 
MMP

DOTACE
KRAJ

CELKEM
DOTACE NÁKLADY VÝNOSY

2011 29 880 25 000 13 400 56 780 147 169 147 100

2012 29 621 25 000 2 000 56 621 153 628 153 691

2013 30 209 25 000 0 57 709 154 879 154 966

2014 34 354 25 000 0 59 354 160 285 160 360

2015 36 657 25 000 0 61 657 161 695 161 777

2016 41 658 28 600 0 70 258
171 125*

723 000 úč. r. 170 403

2017 52 903 32 648 0 85 551 190 419 190 426

2018 68 861 32 600 0 101 461 207 319 207 344

2019 68 001 40 638 0 108 639 224 556 224 766



DPS
ROK 

NÁKLADY VÝNOSY DOTACE 
MMP

DOTACE 
MPSV

HV BEZ 
VLIVU 

DOTACE

2013 42 474 42 938 6 915 6 684 -13 135

2014 44 437 44 497 6 650 7 771 -14 361

2015 43 482 43 528 5 968 9 173 -15 095

2016 36 868 36 857 7 170 6 618 -13 777

2017 41 091 41 091 7 991 9 113 -17 104

2018 44 899 44 898 8 258 11 876 -20 135

2019 48 124 47 969 9 714 12 202 -22 071

Náklady a výnosy
(v tis. Kč)
DOMOV 
PRO SENIORY 
U KOSTELÍČKA

DZR
ROK

NÁKLADY VÝNOSY DOTACE 
MMP

DOTACE 
MPSV

HV BEZ 
VLIVU 

DOTACE

2013 51 524 50 924 5 935 12 500 -19 035

2014 53 480 53 435 6 850 12 692 -19 587

2015 52 445 52 488 5 530 13 511 -18 998

2016 63 975 63 961 7 900 17 500 -25 386

2017 71 858 71 857 7 739 21 640 -29 380

2018 79 332 79 331 8 185 27 880 -36 066

2019 85 140 84 785 14 914 25 320 -40 589



ROK NÁKLADY VÝNOSY DOTACE 
MMP

DOTACE 
MPSV

HV BEZ 
VLIVU 

DOTACE

2012 29 358 32 018 6 300 4 630 - 8 270

2013 31 252 31 171 4 850 4 580 -9 512

2014 32 741 32 751 3 740 5 828 -9 558

2015 36 123 36 301 4 230 7 413 - 11 465

2016 39 370 39 358 5 110 7 574 -12 672

2017 46 079 46 078 8 679 9 510 -18 190

2018 49 922 49 921 6 719 14 105 -20 825

2019 51 891 51 752 6 805 12 510 -19 454

Náklady a výnosy
(v tis. Kč)
DOMOV PRO 
SENIORY DUBINA
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ROK NÁKLADY VÝNOSY DOTACE 
MMP

DOTACE 
MPSV

HV BEZ 
VLIVU 

DOTACE

2012 19 377 19 196 6 200 3 300 -9 681

2013 18 506 19 088 6 350 3 300 -9 068

2014 18 044 18 048 5 090 3 388 -8 474

2015 17 150 16 884 6 292 1 900 -8 458

2016 17 312 17 317 5 230 4 313 -9 548

2017 18 865 18 865 5 198 6 045 -11 243

2018 19 651 19 650 6 536 7 480 -14 017

2019 19 486 19 391 6 870 8 669 -15 634

Náklady a výnosy
(v tis. Kč)
PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA
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ROK NÁKLADY VÝNOSY DOTACE 
MMP

DOTACE 
MPSV

HV BEZ 
VLIVU 

DOTACE

2012 9 808 7 786 2 000 3 025 -7 047

2013 9 677 9 393 3 450 3 146 -6 880

2014 10 205 10 248 2 670 4 674 -7 301

2015 11 241 11 320 2 980 5 293 - 8194

2016 11 697 11 728 3 190 5 653 -8 874

2017 12 428 12 437 3 041 6 595 -9 627

2018 13 134 13 134 2 903 7 520 -10 423

2019 14 856 14 785 2 335 9 300 -11 706

Náklady a výnosy
(v tis. Kč)
DENNÍ 
STACIONÁŘ
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ROK DPS UK DZR UK DPS D PS DSS CELKEM

2012 6 166 12 500 4 630 3 300 3 025 29 621

2013 6 684 12 500 4 580 3 300 3 146 30 209

2014 7 771 12 692 5 828 3 388 4 674 34 454

2015 7 862 12 523 6 281 2 533 4 776 33 975

2016 6 618 17 500 7 574 4 313 5 653 41 658

2017 9 113 21 640 9 510 6 045 6 595 52 903

2018 11 876 27 880 14 105 7 480 7 520 68 861

2019 12 202 25 320 12 510 8 669 9 300 68 001

Vývoj dotace 
MPSV
(v tis. Kč)
v jednotlivých 
službách
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FOND
A ROK

POČÁTEČNÍ
STAV TVORBA CELKEM ČERPÁNO KONEČNÝ 

STAV

FKSP 
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

355 000

224 140

95 975

318 299

1 053 487

2 085 711

1 484 571

779 462

801 797

838 639

1 322 706

2 024 909

2 340 134

2 546 453

1 134 462

1 025 937

934 614

1 641 005

3 078 396

4 425 845

4 031 024

910 322  

929 962

616 315

575 518

992 685

2 941 274

3 145 518

224 140

95 975

318 299

1 053 487

2 085 711

1 484 571

885 506

REZERVNÍ HV
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

584 526

671 672

747 295

829 788

829 788

829 788

836 468

87 146

75 623

82 493

6 680

25 615

671 672

747 295

829 788

829 788

829 788

836 468

862 083

671 672

747 295

829 788

829 788

829 788

836 468

862 083

INVESTIČNÍ
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 213 236

7 961 571

7 123 438

7 191 562

4 135 512

1 796 548

2 673 032

7 180 956

6 909 843

7 130 443

7 393 087

6 306 533

6 066 661

6 597 038

12 394 192

14 871 415

14 253 881

14 584 649

10 442 045

7 863 209

9 270 070

4 432 621

7 747 977

7 062 319

10 449 137

8 645 497

5 190 177

6 476 457

7 961 571

7 123 438

7 191 562

4 135 512

1 796 548

2 673 032

2 793 613

Tvorba a 
čerpání 
peněžních 
fondů
(RF pouze účet 413 –
tvořen ze zlepšeného HV za 
předchozí účetní období)
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ROK

ROČNÍ OBJEM 
FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ

NA PLATY
BEZ ZÁK. ODVODŮ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ
Průměrný přepočtený 

počet 

PRŮMĚRNÝ
PLAT

2009 61 469 600 304,2 18 307

2010 68 823 403 313 18 324

2011 72 727 000 322 18 822

2012 78 127 251 352 18 496

2013 77 946 219 351,3 18 490

2014 80 179 729 354,5 18 848

2015 83 864 000 360,9 19 365

2016 88 180 000 367 20 023

2017 101 245 472 366,1 23 046

2018 116 992 166 378,26 25 774

2019 127 332 638 378,59 28 027

Vývoj mezd a 
počtu 
zaměstnanců 
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DPS U 
Kostelíčka Rok

Příjmy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobyt a strava 13 274 13 264 13 707 11 333 11 694 11 835 13 012

PNP 10 335 10 881 9 579 8 128 8 063 8 684 9 279

Zdravotní 
pojišťovny 4 965 5 250 4 511 3 104 3 637 3 726 3 219

EKONOMIKA
Vývoj 
zásadních
kategorií
příjmů

DOMOV 
PRO SENIORY 
U KOSTELÍČKA
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EKONOMIKA
Vývoj 
zásadních
kategorií
příjmů

DOMOV 
SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
U KOSTELÍČKA

17

DZR U 
Kostelíčka Rok

Příjmy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobyt a strava 16 387 16 608 16 748 19 260 19 699 20 099 21 640

PNP 11 583 13 276 12 251 14 219 15 493 15 998 16 106

Zdravotní 
pojišťovny 3 588 3 107 3 667 4 208 6 364 6 206 5 892



EKONOMIKA
Vývoj 
zásadních
kategorií
příjmů

Kostelíček
celkem

18

DPS a DZR                
U Kostelíčka Rok

Příjmy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobyt a strava 29 661 29 872 30 455 30 593 31 393 31 934 34 652

PNP 21 918 24 157 21 830 22 347 23 556 24 682 25 385

Zdravotní 
pojišťovny 8 553 8 357 8 178 7 312 10 001 9 932 9 111



EKONOMIKA
Vývoj 
zásadních
kategorií
příjmů
DOMOV 
PRO SENIORY 
DUBINA
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DPS 
Dubina

Rok

Příjmy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobyt a 
strava 14 820 15 113 15 770 16 341 16 845 17 266 18 438

PNP 5 112 6 315 6 886 8 119 8 526 8 980 10 079

Zdravotní 
pojišťovny 1 352 1 338 1 815 2 040 2 340 2 565 3 562



EKONOMIKA
Vývoj 
zásadních
kategorií
příjmů

Celá organizace 

20

CELKEM 
SsmP Rok

Příjmy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobyt a strava 44 481 44 985 46 225 46 934 48 238 49 200 53 090

PNP 27 030 30 472 28 716 30 466 32 082 33 662 35 464

Zdravotní pojišťovny 9 905 9 695 9 993 9 353 12 341 12 497 12 673



EKONOMIKA
Vybrané 
nákladové 
účty

číslo 
účtu Název účtu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

511 00

Opravy a 
udržování 
budov vč. 
malování

2 847 4 073  5 131 2 880 3 725 3 304 2 046 3 032

501 00
(527 
10)

Spotřeba 
prádla, oděvů 

a obuvi
309 269 258 301 324 306 371 331

501 10
Spotřeba 

všeobecného 
materiálu

3 835 2 943 3 114 3 036 3 765 3 492 3 739 3 800

501 12
DHM 

do 3 000 486 617 1 003 543 505 1 938 626 711

558 20
DHM

3 – 40 000
1 177 1 501 2 740 1 309 1 552 3 326 1 402 1 706

21



Pozitiva roku 2019
 Zvýšení kapacity stravovacího provozu s možností vaření pro jiné 

subjekty (potřeby magistrátu při rekonstrukci jiných stravovacích 
provozů)

 Nárůst platů  a příplatků u nízko příjmových pozic zaměstnanců 
ovlivnil pozitivně fluktuaci zejména u pozice pracovník v sociálních 
službách, u pomocných profesí a zdravotníků se  bohužel zásadně 
neprojevuje

 Zaveden náborový příspěvek u pozic uklízeč a pomocný kuchař
 Vybudování nové prádelny v DPS na Dubině
 Realizace nové aktivizační kuchyně v prostorách stacionáře, kde se 

budou klienti podílet na výrobě produktu pro následný prodej v 
kavárně (zlepšení ekonomiky provozu)

 Pořízení nových úklidových strojů na podlahy v pobytových 
službách

 Pokračování činnosti pracovní skupiny pro nové kapacity 
pobytových služeb – výběr lokality a započaty práce na návrhu 
stavby ve vybrané lokalitě
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Negativa roku 2019 a rizika 2020
 Nutnost humanizace prostředí některých oddělení v DPS U

Kostelíčka
 Velká poptávka po pobytových službách – potřeba nových kapacit
 Fluktuace a stálý nedostatek pracovníků na pozicích uklízeč,

pomocný kuchař a zdravotní sestra
 Rostoucí finanční a administrativní zátěž spojená s fluktuací a

počtem zaměstnanců s exekucí
 Rostoucí potřeba nákladných oprav , které nejsme schopni pokrýt z

vlastního rozpočtu

 Nedostatečná výše státní dotace vzhledem k navýšení mezd v
roce 2020; nutnost dofinancování ze strany zřizovatele

 V porovnání s růstem platů a objemem prostředků  loňské dotace
činí propad prostředků pro činnost organizace 11 mil. Kč bez
odvodů
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Vývoj hospodaření v roce 2019 

V Sociálních službách města Pardubic činil hospodářský výsledek ve sledovaném 
roce 210 650,- Kč.  
Celkové náklady byly 224 556 188,- Kč a výnosy 224 766 838,- Kč.  Při meziročním srovnání výnosů mezi roky 2018 a 2019 došlo k nárůstu výnosů o 17 423 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb činily v tomto roce 114 872 tis. Kč, což bylo o 9 593 tis. Kč více než v roce předchozím.  
Přehled nákladů a výnosů za období 01 – 12/2019 v Kč 

náklady výnosy ztráta – 
zisk + 

Domov pro seniory U 

Kostelíčka Pardubice 

  133 263 965 132 753 848  -510 117 Z toho: 1) Domov se zvláštnímrežimem 2) Domov pro seniory
85 139 822 

48 124 143 

84 784 627 

47 969 221 

     -355 195 

 -154 922 

Domov pro seniory 
Dubina Pardubice 

    51 890 785          51 751 948     - 138 837 

Denní stacionář 
Slunečnice Pardubice 

  14 855 786 14 785 155   -70 631 

Pečovatelská služba 
Pardubice  

 19 485 559 19 391 223 - 94 336 

Pečovatelská služba – 

obce 

820 243            820 243 0 

Doplňková činnost 4 239 850 5 264 421 1 024 571 

CELKEM 224 556 188 224 766 838 210 650 

Přehled  o   tvorbě  a   čerpání  peněžních fondů k  31. 12. 2019 v Kč 

Fond                  počáteční 
v   

tvorba čerpání konečný stav 

FKSP 1 484 571,38 2 546 452,76 3 145 518 885 506,14 

Rezervní 1 085 346,51 560 518,40 315 194 1 330 670,91 

Investiční  2 673 031,61 6 597 038,38 6 476 456,87 2 793 613,12  
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Čerpání mzdových prostředků ve vztahu k limitu Magistrátu 
města Pardubic 
 

 Magistrát města Pardubic dne 21. 2. 2019 vydal limit mzdových prostředků na 130 mil. Kč. Dne 5. 10. 2019 upravil tento limit na 133 mil. Kč. Hlavním důvodem zvýšení tohoto limitu oproti roku 2018 bylo zejména plošné zvýšení platů zejména pracovníků v sociálních službách zvýšení zvláštních příplatků v roce 2019. Sociální služby města Pardubic při čerpání mzdových nákladů na platy zaměstnanců tento limit dodržely. 
               

 Limit 2019 Skutečnost 
k 31.12.2019 

Čerpání v % Mzdové náklady celkem 133 000 000 129 034 909 97,02 Náklady na platy zaměstnanců 

 131 000 000 

 127 322 638 

 97,20 Limit, skutečnost  (evidenční přepočtený stav zaměstnanců) 

 393 

 378,59 

 

96,33 

 

 Sociálním službám města Pardubic se i přes permanentní inzerci volných pracovních míst nedaří zajistit potřebný počet pracovníků, zejména v pozicích středního zdravotnického personálu a také u pomocných provozů. I přes navýšení opakované a výrazné navýšení platů se potýkají s nedostatkem zaměstnanců a propad v limitu přepočteného stavu je zapříčiněn i prodlevou při obsazování uvolněného místa. Organizace i nadále plošně inzeruje volná pracovní místa v tisku, prostřednictvím úřadu práce i na vlastních webových stránkách, rovněž byl zaveden i náborový příspěvek u některých pozic. 
 I přes deklarovaný nedostatek zaměstnanců se nadále organizaci daří ve všech zařízeních zajistit poskytovanou péči v požadovaném rozsahu i kvalitě, o čemž svědčí i četné pochvaly ze strany rodinných příslušníků našich klientů. 
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Zařízení SsmP prostředky na platy a evidenční přepočtené stavy zaměstnanců  
 
 Pracovníci (úvazky)  

Platy (roční skutečnost) 

v tis. Kč Limit 2019 Skutečnost 
(evidenční přepočtený stav zaměstnanců) k 31.12.2019 

% 

Domov pro seniory U Kostelíčka 

 229,25 

 218,48 

 

95,3 

 73 066 Domov pro seniory Dubina 

 81,75 

 80,53 

 98,51 

 26 766 

 Denní stacionář Slunečnice 

 27,00 

 

 26,02 

 

96,37 8 111 

Pečovatelská služba 37,00 35,93 97,11 

 11 082 

 Ředitelství 18,00 17,63 97,94 

 8 297 

 

 

CELKEM 

 

393,00 

 

378,59 

 

 

96,33 

 

127 322 

 

 

 Rok Náklady na platy Evidenční přepočtený stav zaměstnanců k 31.12. Průměrný plat Kč 2008 61 469 600      297,5 17 218 2009 66 829 587      304,2 18 307 2010 68 823 403      313,0 18 324 2011 72 727 266      322,0 18 882 2012 78 127 251      352,0 18 494 2013 77 946 219      351,3 18 490 2014 80 179 729 354,5 18 848 2015 83 863 861 365,0 19 147 2016 88 180 421 367,0 20 023 2017 101 245 472 366,36 23 030 2018 116 992 166 378,26 25 774 2019 127 322 638 378,59 28 026     
 

V roce 2019 došlo proti roku 2018 k růstu průměrných nominálních mezd. Hlavním důvodem bylo plošné zákonné navýšení platů a příplatků pracovníkům v sociálních službách.   
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Čerpání příspěvků a dotací 
 

V roce 2019 činil příspěvek Magistrátu města Pardubic na provoz Sociálních služeb města Pardubic celkem 40 638 tis. Kč. V lednu 2019 bylo připsáno na náš účet  25 mil. Kč, 7 600 tis. Kč v dubnu 2019, zbylých 8 038 tis. Kč v červnu 2019. První část dotace Pardubického kraje ve výši 36 697 tis. Kč jsme obdrželi 24. 4. 2019. Druhou část 24 464 tis. Kč v měsíci červenci a v listopadu a prosinci 2019 nám bylo zasláno na základě naší žádosti o dofinancování 6 840 tis. Kč.  
 

 

Rozdělení příspěvku zřizovatele na provoz a dotace Pk k 31. 12. 2019 v členění dle 
zařízení v Kč: 
 

 Příspěvek zřizovatele Dotace Pk Domov pro seniory U Kostelíčka          9 714 000 12 202 000 Domov se zvláštním režimem U Kostelíčka           14 914 000 

 25 320 000 Domov pro seniory Dubina                     6 805 000 12 510 000 Denní stacionář Slunečnice                      2 335 400 9 300 000 Pečovatelská služba                  6 870 400 8 669 000 

celkem                                             40 638 800 68 001 000 

 

 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla poskytována na jednotlivé sociální služby odděleně a o jednotlivých službách byla povinnost odděleně účtovat. 
 

Dokladová inventura pohledávek a závazků 

ke dni 31. 12. 2019 
Přehled dodavatelských faktur nad 100 000,- Kč za rok 2019 

 

Název dodavatele 
 Var. 
symbol 

 Datum 
plnění Fakturovaná částka v Kč 

IReSoft, s.r.o. 20190274 10.1.2019 261 186,00 

E.ON Energie, a.s. 9111289184 31.1.2019 212 912,00 

MK MARKET spol. s r.o. 1910000378 7.2.2019 142 313,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 28.2.2019 188 750,00 

E.ON Energie, a.s. 9010384164 31.3.2019 192 212,00 

Louda Auto a.s. 2191002211 8.4.2019 189 900,00 

Louda Auto a.s. 2191002210 8.4.2019 189 900,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 30.4.2019 187 658,00 

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL 2019015 3.5.2019 107 690,00 
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Projekce Vrbický s.r.o. 472019 15.5.2019 108 295,00 

MK MARKET spol. s r.o. 1910001200 16.5.2019 127 427,00 

Vodovody a kanalizace- Pardubice 5190059140 20.5.2019 115 092,00 

Vodovody a kanalizace- Pardubice 5190059139 20.5.2019 108 267,00 

E.ON Energie, a.s. 9111750347 31.5.2019 190 165,00 

Ing. Petr Hyhlík 9000066 7.6.2019 106 681,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 30.6.2019 215 589,00 

Mýval čisticí systémy s.r.o. 1191089 15.7.2019 453 014,00 

Mýval čisticí systémy s.r.o. 1191093 15.7.2019 161 484,00 

CLIMPROFI, s.r.o. 900190057 18.7.2019 203 800,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 31.7.2019 196 499,00 

DM Stavby CZ s.r.o. 201927 6.8.2019 131 948,54 

CLIMPROFI, s.r.o. 900190064 14.8.2019 120 800,00 

CHRPA s.r.o. 2019031 21.8.2019 207 770,84 

Vodovody a kanalizace- Pardubice 5190101538 23.8.2019 133 417,00 

Vodovody a kanalizace- Pardubice 5190101537 23.8.2019 104 621,00 

MK MARKET spol. s r.o. 1910002081 28.8.2019 168 798,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 31.8.2019 201 720,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 30.9.2019 192 341,00 

DM Stavby CZ s.r.o. 201932 30.9.2019 105 255,88 

DM Stavby CZ s.r.o. 201931 30.9.2019 139 771,20 

CHRPA s.r.o. 2019038 4.10.2019 920 515,64 

Petr Vondrouš 107419 21.10.2019 108 722,00 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 31.10.2019 201 684,00 

Vodovody a kanalizace- Pardubice 5190137274 20.11.2019 118 365,00 

Vodovody a kanalizace- Pardubice 5190137275 20.11.2019 134 352,00 

CHRPA s.r.o. 2019043 22.11.2019 425 632,36 

VESNA a.s. 2021907152 25.11.2019 105 697,00 

MK MARKET spol. s r.o. 1910002921 26.11.2019 150 637,00 

E.ON Energie, a.s. 4101294862 30.11.2019 195 352,00 

SOCOI s.r.o. 190100054 9.12.2019 104 075,97 

CHRPA s.r.o. 2019048 17.12.2019 1 153 313,19 

DM Stavby CZ s.r.o. 201944 18.12.2019 444 606,07 

DM Stavby CZ s.r.o. 201945 19.12.2019 208 063,31 

1.SDZP družstvo 36190787 23.12.2019 303 073,99 

Jiří Florian 190049 31.12.2019 103 032,00 

COMPLEX CZ s.r.o. 1912052 31.12.2019 118 184,00 

L I N E T spol. s r.o. 7000005310 31.12.2019 101 453,00 

KLARO 201932366 31.12.2019 107 622,41 

E.ON Energie, a.s. 6261035994 31.12.2019 195 443,11 

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 190100572 31.12.2019 131 900,00 
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Pohledávky k 31. 12. 2019 celkem ve výši 2 486 628,37 Kč: 
 

Odběratelé (účet 311): 1 543 094,75 Kč  
 Zůstatek AU 311 00 ve výši 1 209 844,76 Kč je tvořen dlužnou částkou od zdravotních pojišťoven za měsíc listopad a prosinec 2019 (dle předpisu). Námi vystavené faktury za zdravotní úkony jsou účtovány do odpovídajícího období, ale uhrazeny jsou až další měsíce. Zůstatek AU 311 10 ve výši 333 249,99 Kč je tvořen vystavenými fakturami souvisejícími se zajištěním stravování pro ZŠ Pardubice - Svítkov, dále za pečovatelskou službu pro obce za 2. pololetí 2019 a fakturou za železný odpad. Faktury mají splatnost až v lednu 2020. 
 

Poskytnuté provozní zálohy (účet 314): 382 691,00 Kč 

 Zůstatek ve výši 203 660,00 Kč u účtů 314 00 – 314 30: jedná se o zálohy na energie (el. energie a plyn) uhrazené v r. 2019, ale dosud nevyúčtované. Daňové doklady očekáváme v roce 2020. 
 Další provozní zálohy ve výši 174 500,00 Kč u účtu 314 50 představují uhrazené zálohy na spotřebované energie v objektech pronajatých pečovatelské službě Magistrátem. Jejich vyúčtování je prováděno v období odpovídajícím uzavřeným smlouvám o pronájmu a nám poskytnutých službách. 
 Zůstatek ve výši 3 035,00 Kč u účtu 314 60: jde o uhrazené zálohy na odborné publikace Poradce 2020, DaÚ bez chyb 2020 a PaM bez chyb 2020.  Vyúčtování probíhá na konci příslušného roku. 
 Zůstatek ve výši 1 496,00 Kč u účtu 314 70 je zálohou na vratné obaly na zařízení DPS Dubina (PB lahev poskytnutá společností Linde GAS a.s.) a v kavárně Slunečnice (přepravky a vratné lahve). 
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335): 10 094,00 Kč 

 

 POHLEDÁVKA ČÁSTKA POPIS AU 00 5 094,00 pohledávky za zaměstnanci za stravné AU 30 0,00 pohledávky za zaměstnanci za používání mobil. telefonů AU 51 5 000,00 pohledávka za zaměstnancem – škoda na vozidle 
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Jiné pohledávky (účet 377): 442 298,37 Kč 

 POHLEDÁVKA ČÁSTKA v Kč POPIS AU 06 2 013,37 škoda na vozidle  RZ 5E5 4863 - pachatel Puchýř František ve výkonu trestu AU 10 194 911,00 pohledávky za uživateli DS Slunečnice – pobyt za měsíc prosinec 2019 hrazené v lednu 2020 AU 12 14 976,00 pohledávky za uživateli DS Slunečnice – pravidelné a fakultativní služby za měsíc prosinec 2019 hrazené v lednu 2020 

AU 20 3 218,00 pohledávka za nájemcem J. Jírková splatná v 1/2020 AU 22 25 912,00 příspěvky na péči klientů DpS Kostelíček a Dubina od úřadu práce, které budou uhrazeny v lednu 2020 AU 24 671,00 pohledávka za pobyt zemřelého uživatele DpS Kostelíček přihlášená do pozůst. řízení AU 25 1 661,00 pohledávky za uživateli PS (neuhrazená péče) za listopad 2019 AU 26 206 042,00 pohledávky za služby PS za prosinec 2019 hrazené v lednu 2020 AU 27 -7 106,00 přeplatky a nedoplatky uživatelů domovů pro seniory Kostelíček i Dubina za pobyt a stravu, které budou uhrazeny v lednu 2020 

 

Náklady příštích období (účet 381): 104 416,86 Kč 

 Jedná se o náklady, které byly dodavatelem vyfakturovány v roce 2019 ale časově se vztahují k roku 2020 a dalším. V těchto obdobích budou také zúčtovány. Jsou to  parkovací karty (Magistrát),  právo užívat systém VEMA (Vema, a.s. Brno), dále CODEXIS online (ATLAS cons. Ostrava), licence antivirus ESET na 2019-2020 (Systém Servic s.r.o.) a licence účetního SW v kavárně Apatyka (Dotykačka ČR s.r.o). 
 

Příjmy příštích období (účet 385): 4 033,39 Kč 

 Jedná se o výši daně z přidané hodnoty z došlých daňových dokladů za měsíc prosinec 2019,  která bude uplatněna v lednu 2020. 
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Závazky k 31. 12. 2019 v celkové výši 36 036 643,95 Kč: 
 

Dodavatelé (účet 321): 2 112 664,12 Kč 

 AU 10: 2 063 659,12 Kč. Tato částka představuje výši neuhrazených dodavatelských faktur, které byly přijaty a zaúčtovány poslední dny měsíce prosince 2019. Úhrady byly dle splatnosti provedeny až v roce 2020. 
 AU 40:  49 005,00 Kč představuje neuhrazenou investiční fakturu fy STAPRO s.r.o. za  konfiguraci SW AKORD. Faktura došla v prosinci 2019 a byla uhrazena v termínu splatnosti v měsíci lednu 2020. 
 

Přijaté zálohy (účet 324): 115 228,00 Kč 

 AU 11: 66 560,00 Kč jedná se o zaplacené zálohy na stravu uživatelů pečovatelské služby na měsíc leden 2020 uhrazené již v prosinci 2019. 
 AU 25: 31 000,00 Kč jedná se o zaplacené zálohy za pečovatelské služby za II. pololetí roku 2019 dle smlouvy o poskytování pečovatelské služby občanům obce Čepí a Srch, které byly vráceny v rámci provedeného vyúčtování v lednu 2020. 
 AU 30, 61: 17 668,00 Kč jsou přijaté zálohy na služby a stravování klientů DSS a pomoc při zajištění obědů uživatelů pečovatelské služby v DPS U Kostelíčka. Zálohy jsou vždy v následujícím období zúčtovány. 
 

Zaměstnanci (účet 331): 8 227 109,00 Kč 

 AU 10: konečný zůstatek účtu vzniká ze zúčtovaných mezd zaměstnanců, které jsou vypláceny až následující měsíc. 
 

Závazky ze sociálního, zdravotního pojištění a důchodového spoření: 
 

a) sociální pojištění (účet 336): 3 386 577,00 Kč AU 50, 51: jedná se o sociální pojištění zaměstnanců. Toto je účtované v měsíci 12/19 z mezd za prosinec, které jsou vypláceny až následující měsíc v lednu 2020.  
 

b) zdravotní pojištění (účet 337): 1 463 373,00 Kč AU 50, 51: jedná se o zdravotní pojištění zaměstnanců. Toto je účtované za měsíc 12/19 z mezd, které jsou vypláceny až následující měsíc. Úhrada příslušným zdravotním pojišťovnám je provedena také následující měsíc, tj. v lednu 2020. 
 

 Ostatní přímé daně (účet 342): 1 252 331,00 Kč AU 10, 20: zúčtovaná srážková a zálohová daň zaměstnanců z mezd za měsíc prosinec 2019, která bude uhrazena v měsíci následujícím, tj. v lednu 2020. 
 

Daň z přidané hodnoty (účet 343): 418 164,00 Kč AU 90: jedná se o výši daně z přidané hodnoty za měsíc prosinec 2019, která bude uhrazena v lednu 2020. 
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Jiné krátkodobé závazky (účet 378): 18 643 978,83 Kč 

 ZÁVAZEK ČÁSTKA v Kč POPIS AU 20 43 795,00 vratky uživatelům DpS Kostelíček a Dubina za nepřítomnost vyplácené vždy následující měsíc, tj. v lednu 2020 AU 31 162 838,00 ostatní srážky z mezd (exekuce, apod.) odeslané v lednu 2020 AU 33 1 600,00 zálohy na čipy – stravování, tato částka se při ukončení stravování vrací 
      AU 50 16 164 531,07 zůstatky osobních depozitních účtů uživatelů služeb AU 60 2 271 214,76 zůstatky osobních účtů zemřelých klientů před vyřízením pozůstalostí 

 

 

 

Dohadné položky pasivní (účet 389): 417 219,00 Kč 

 Jedná se o spotřebu energií za rok 2019, která nebyla od dodavatelů vyúčtována. Předpokládáme doručení daňových dokladů v roce 2020, poté bude tato položka zúčtována. 
 

Cizí zdroje k 31. 12. 2019: 
 

Rezervy (účet 441): 450 000,00 Kč 

 Vytvořená účetní rezerva na neuzavřené spory. 
 

Dokladová inventura ke dni 31. 12. 2019 – ostatní položky 

 

Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2019: 37 144 098,84 Kč 

 
Z toho položky neinventarizované při fyzické inventuře:  Peníze na cestě: 120 351,00 Kč 

 

 

 

 

Běžné účty:   17 771 125,34 Kč -  běžný účet – výpis (účet 241) 

      687 041,46 Kč -  běžný účet FKSP – výpis (účet 243) 18 378 992,04 Kč -  běžný účet (depozita uživatelů, pozůstalost) – výpis (účet 245) 
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Popis činnosti organizace z hlediska předmětu činnosti   
                      

Sociální služby města Pardubic zajišťují dle registračních podmínek a v souladu se Zřizovací listinou služby sociální péče občanům města Pardubic a Pardubického kraje. Člení se na organizační složky bez právní subjektivity, kterými jsou:  
 Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice  Domov pro seniory Dubina Pardubice  Denní stacionář Slunečnice Pardubice  Pečovatelská služba Pardubice  
 Služby sociální péče jsou poskytovány: a) v pobytových službách domova se zvláštním režimem a domova pro seniory jsou vykonávané tyto činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktů se společenských prostředím, poskytnutí sociální terapeutické činnosti, poskytnutí aktivizační činnosti, poskytnutí základního sociálního poradenství, poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práva oprávněných zájmů, zajištění zdravotní péče, poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče. 
 b) v ambulantních sociálních službách denního stacionáře: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti dle věku uživatelů, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních náležitostí, poskytnutí základního sociálního poradenství. 
 c) v pečovatelské službě formou terénní a ambulantní péče: pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, poskytnutí základního poradenství.  
 

Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice  Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice podle registrovaných cílových skupin uživatelů poskytuje celkem dvě pobytové sociální služby, a to službu Domov pro 
seniory s kapacitou 106 míst a službu Domov se zvláštním režimem s kapacitou 
191 míst. Celková kapacita zařízení byla celkem 297 míst v obou sociálních službách.  Služby za rok 2019 zabezpečovalo 218,48 zaměstnanců v přepočteném stavu.  
 
Průměrný věk uživatelů podle jednotlivých služeb: 

a) Domov pro seniory                              85 roků 

b) Domov se zvláštním režimem                76,5 roků 
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Mezi základní činnosti zařízení  v roce 2019 vyplývající z rozsahu poskytovaných 
služeb patří: 
 

Ubytování – v zařízení bylo k dispozici celkem 10 – 1 lůžkových pokojů, 92 – 2 lůžkových pokojů a 32 – 3 a vícelůžkových pokojů. 
 

Stravování - Celodenní stravu zabezpečoval vlastní stravovací úsek. Strava byla uživatelům podávána 5x denně, pro uživatele s diabetem 6x denně. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, pro uživatele s diabetem druhá večeře. Kromě standardní stravy byl jídelníček připravován s ohledem na potřeby uživatele a jeho zdravotní dispozice formou různých diet a forem - racionální dieta, žlučníková šetřící dieta, diabetická dieta, diabetická dieta šetřící, redukční dieta a redukční dieta šetřící. Od září 2018 dohlíží na přípravu stravy nutriční terapeut, který se podílí na zhotovování jídelních lístků. Ze stravovacího zařízení odebrala stravu všechna zařízení SsmP.   
 
Počet vyrobených jídel ve stravovacím zařízení Domova pro seniory U Kostelíčka  
 

  I. pololetí 2019 II. pololetí 2019 celkem za rok 2019 

podle zařízení DPS U Kostelíčka –  celodenní strava 

50 394 51 580 101 974 DPS Dubina – celodenní strava 

22 552 23 168 45 720 DPS Dubina – obědy 

 

1 748 1 696 3 444 DS Slunečnice – oběd,2x svačina 

4 929 4 839 9 768 Pečovatelská služba 
– oběd 

16 323  8 246 24 569 zaměstnanci – oběd, večeře 

18 027  17 480 35 507 škola Svítkov 

 

44 627 31 012 75 639 

celkem vyrobeno 

 

158 600 138 021 296 621 

 Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a lékařkou DpS je u uživatelů, kteří mají sníženou schopnost příjmu stravy, řešena dietou č. 2 nebo jsou zapojeni rodinný příslušníci, kteří zajišťují doplnění stravy nákupem nutridrinků. Dále je zajištěna úzká spolupráce s MUDr. Zuzanou Kala Grofovou (Nutriční ambulance), která umožnila konzultace a pravidelné kontroly u uživatelů se sníženou schopností příjmu stravy nebo u uživatelů, kteří se nedokážou uživit normální stravou z důvodu závažné nemoci (PEG, sonda atd.). 
 

 

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Uživatelé služeb měli k dispozici koupelnu převážně jako součást pokoje, popřípadě na patře v blízkosti pokojů. Dále bylo k dispozici 13 velkých koupelen, z toho 10 je vybaveno zvedací technikou.  
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Pomoc při osobní hygieně zajišťovali především pracovníci v sociálních službách v přímé péči a jde především o dopomoc nebo dohled při osobní hygieně, zajištění celkové hygieny druhou osobou, zajištění soukromí při hygieně, péče o vlasy a nehty, poučení a opakování hygienických návyků, dopomoc při použití WC, péče o inkontinenci a zajištění pomůcek pro inkontinenci, dohled nebo pomoc při oblékání, zajištění čistoty prádla, spolupráce s prádelnou. 
 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajišťovali na jednotlivých odděleních pracovníci sociální péče v přímé péči, a to na základě individuálních plánů uživatelů a na základě jejich přání a potřeb. Jde především o oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při uložení na lůžko, vstávání z lůžka, při nácviku chůze jak na oddělení, tak i v areálu zařízení. 
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kontakt se společenským prostředím zajišťovali pracovníci v sociálních službách dle přání uživatele na základě osobního rozhovoru s uživatelem a dle individuálního plánu, který byl pravidelně upřesňován a doplňován dle požadavků a přání uživatele.  
 

Sociálně terapeutické činnosti Činnosti, které vykonávají sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách a jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Zaměstnanci v rámci těchto činností vedou zejména rozhovory s uživateli, zjišťují jejich potřeby, přání, kompetence, schopnosti, dovednosti a snaží se mobilizovat vnitřní zdroje uživatele tak, aby míra podpory byla adekvátní a odpovídala skutečným potřebám uživatele. 
 

Aktivizační činnosti Aktivizační činnosti byly jednou z důležitých činností, které se prolínaly celou sociální službou od nácviku sebepéče, přes nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po smysluplné trávení volného času. Aktivizačním činnostem se věnovali pracovníci na všech úrovních poskytované péče. Součástí aktivizační činnosti byla i práce v ergoterapeutické dílně, kde uživatelé vyráběli výrobky, které byly předmětem prodeje na výstavách uskutečněných v zařízení. Uživatelé mají k dispozici interaktivní dotykový stolek SANETABLE, jedná se o pomůcku, která slouží pro aktivizaci uživatelů. Je možné na něm hrát společenské hry, trénovat paměť, smyslové funkce a rozvíjet komunikační dovednosti. Dále mají k dispozici denní tisk, mají možnost sledovat TV, video, DVD nebo se účastnit pravidelného promítání filmů pro pamětníky, promítání cestopisů s výkladem. Pravidelně připravujeme pro uživatele koncerty, různá vystoupení spojené s tancem, s vystoupením dětí z mateřských školek i základních škol či divadelní vystoupení. Pořádáme výlety do přírody, výstavy, do ZOO atd.  Na jednotlivých odděleních provádíme pravidelná skupinová cvičení, cvičení jemné motoriky, trénink paměti, canisterapii atd. 
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  
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Tuto pomoc na přání uživatelů zajišťovaly sociální pracovnice. Týkala se jednání s různými institucemi, soudy, příbuznými, ale také osobního jednání s klienty před nástupem do zařízení apod. 
 

Poskytnutí základního sociálního poradenství Základní sociální poradenství zajišťovaly sociální pracovnice s odborným vzděláním, zejména podávaly informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. V zařízení pracovali 3 dobrovolníci na základě smlouvy o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Pardubice, o. s. 
 

Zdravotní péče byla zajištěna smluvním praktickým lékařem, u kterého se mohl uživatel registrovat nebo praktickým lékařem, u kterého byl uživatel již registrován. Dále byly zajištěny pravidelné návštěvy odborných lékařů v zařízení. 
 

Zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče Uživatelé mohli využívat celodenní ošetřovatelskou péči na základě ordinace lékaře prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato odborná péče byla zajištěna všeobecnými sestrami na jednotlivých odděleních a tato péče byla poskytována 24 hodin denně.  Pojišťovnám bylo vykázáno 12 396 hodin péče. 
 

Příspěvek na péči  K 31.12.2019 bylo v obou službách evidováno 252 uživatelů s příspěvkem na péči, z toho 74 v kategorii IV., 66 v kategorii III., 54 v kategorii II. a 58 v kategorii I. 
 

Domov pro seniory Dubina Pardubice Poskytuje uživatelům podle definované cílové skupiny 1 pobytovou sociální službu. Jedná se o služby domova pro seniory.  
Celková kapacita zařízení je celkem 153 míst.  
 

V zařízení pracovalo v přímé péči 51 pracovníků v sociálních službách a 9 

všeobecných sester, celkem pak 80,53 zaměstnanců v přepočteném stavu. 
Průměrný věk uživatelů Domova pro seniory Dubina je 85,1 roků. 
 

         Cílová skupina Domova pro seniory: 
• senioři od 60 let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče  

 

• Pokud je žadatel o službu plně imobilní, lze tohoto žadatele přijmout pouze v případě, že na uvolněném místě lze zajistit plnohodnotnou péči o tohoto žadatele s ohledem na technicko-provozní podmínky. 
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Mezi základní činnosti zařízení vyplývající z rozsahu poskytovaných služeb patří: 
 

Ubytování, které bylo poskytováno ve čtyřech budovách v 5 pokojích pro 2 osoby a 143 pokojích pro 1 osobu. 
 

Součástí ubytování bylo praní osobního i ložního prádla celkem pro 153 uživatelů měsíčně.  
 

Stravování – bylo zajištěno dovozem jídel z Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice. Za rok 2019 bylo celkem dovezeno 45 720 celodenní stravy pro uživatele a 3 444 obědů pro uživatele DpS. Počet celodenní dovezené stravy roste, neboť více klientům se zhoršil zdravotní stav a již nejsou schopni sami si stravu obstarat. 
 

Dále v DpS byly poskytovány tyto služby: 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
Pomoc při osobní hygieně   
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti  
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, osobních záležitostí 
Základní sociální poradenství  
 

V zařízení byla zajištěna zdravotní péče smluvním lékařem formou zvláštní ambulantní péče pro uživatele, kteří jsou tu tohoto lékaře registrováni. Dále byla zajištěna péče ortopéda, psychiatra a diabetologa. 
 

Ošetřovatelská péče a základní rehabilitace byla zajištěna prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdrav. povolání 24 hod. denně. Tato péče byla vždy ordinována lékařem a hrazena ze smlouvy s pojišťovnami v odbornosti 913 – sestra v sociálních službách. Většině uživatelů byla tato péče poskytována i 4 x denně.  
Základní rehabilitace je na základě ordinace lékaře poskytována pracovníkem 
v sociálních službách za dozoru všeobecné sestry. 
 Za rok 2019: 49  uživatelů  bylo přijato na trvalý pobyt 

  2   uživatel    odešel ze zařízení 48 uživatelů  zemřelo 

 

Další neplacené služby     -  možnost používání Internetu  
                                                     -  drobné údržbářské práce spojené s ubytováním jsou  
                                                        zajištěny denně   
 

Počet provedených ošetřovatelských výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami 
 Pojišťovnám byla vykázána péče za 3 562 773 Kč.   Což je oproti roku 2018 nárůst o cca 997 678 Kč za rok. I toto je důkazem toho, že se do domova přijímají uživatelů v horším zdravotním stavu, než tomu bylo v letech minulých.  
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Příspěvek na péči Počet uživatelů s příspěvkem se oproti roku 2018 lehce zvýšil. Došlo však k změnám v kategoriích, neboť ubylo uživatelů s příspěvkem v kategorii I a zvýšil se počet v ostatních kategoriích. Je to dáno zhoršeným zdravotním stavem přijímaných uživatelů.  K 31. 12. 2019 tak pobíralo příspěvek na péči 122 uživatelů, z toho 12 v kategorii IV., 46 v kategorii III., 43 v kategorii II. a 21 v kategorii I. 
 

Veškerá činnost Domova pro seniory Dubina byla zaměřena na nácvik dovedností 
pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začleňování. U uživatelů bylo maximálně využito dřívějších návyků, 
byly akceptovány jejich individuální potřeby. 
 
Pečovatelská služba Pardubice  

   

Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu občanům Pardubic a spádových obcí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nebyli by schopni bez pomoci žít ve svém domácím prostředí. Pomáhá jim zvládat pobyt ve svých domácnostech, zajišťovat nutné domácí práce a důležité životní potřeby. Pomoc nabízí i rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelskou službu poskytujeme jako službu terénní – v domácnostech uživatelů a domech s pečovatelskou službou a službu ambulantní – v ambulantních zařízeních PS (střediscích osobní hygieny). 
 

   Cílová skupina: 
- senioři 
- osoby se zdravotním postižením 

- rodiny s dítětem/dětmi 
 Tyto cílové skupiny jsou ohroženy sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstaly součástí společenství a mohly se podílet na společenském životě, potřebují podporu pečovatelské služby.  Služba je poskytována ve vymezeném čase od 6,30 do 22,00 hodin, vč. víkendů a svátků. 
 

   Průměrný věk uživatelů, kterým službu poskytujeme, je 83,5 roků.  
 

   Skladba uživatelů PS dle věkových skupin: 
 

 

 MUŽI ŽENY Do 65 let 15  3 Od 66 do 85 let                          34                         85 86 let  a více 27                         70 

 

 

Počet zaměstnanců byl 35,93 v přepočteném stavu. Průměrný počet uživatelů na 
jednu pečovatelku byl 7,7.  Pečovatelská služba je rozdělená pro terénní práci na dva okrsky.  
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V roce 2019 byla pečovatelská služba poskytována v 6 obcích Pardubicka, počet 
uživatelů k 31.12. 2019 byl 234 osob, celkem bylo ošetřeno 437 uživatelů. 
U 56 uživatelů byla poskytována komplexní péče.  
 Ze zdravotnických zařízení jsou propouštěni pacienti dříve do domácího ošetřování a rodina většinou není schopná tuto péči zajistit (pracovní vytížení, neznalost ošetřovatelské práce). Zvyšuje se počet imobilních a úplně ležících uživatelů v domácnostech. Z tohoto důvodu jsou zvýšeny požadavky na péči u těchto uživatelů – pomoc při úkonech osobní hygieny, ranní nebo večerní toaleta, výměna plen, pomoc při použití WC, příprava a podání jídla, dohled nad požitím léků, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Těmto požadavkům se pečovatelská služba přizpůsobila v rámci své diferencované pracovní doby a dělených směn. V současné době jsou požadavky ze strany uživatelů na úkony PS do 22,00 hodin. A to i o víkendech a svátcích. U jednoho uživatele se vykonává často služba i několikrát denně, 3x nebo 4x, kdy je potřeba zajistit ranní toaletu, polední a večerní péči. Z toho důvodu se snížil i počet uživatelů, které je schopna naše služba ošetřit. Dalším důvodem je i to, že služba je poskytovaná i v přilehlých obcích Pardubicka s větší časovou náročností na přejezdy k jednotlivým uživatelům. Velkým přínosem a pomocí bylo přidělení dalšího automobilu od dubna tohoto roku.  
 

Ambulantní pečovatelská služba Ambulantní služba PS je provozována v ambulantních zařízeních PS, tzv. střediscích osobní hygieny (SOH). Zde je poskytována pomoc při úkonech osobní hygieny a praní prádla pro uživatele PS. V SOH bylo vypráno 467 kg prádla. 
 

 

Donáška oběda a počet hodin přímé péče u uživatelů PS: 
 

 2016 2017 2018 2019 Donáška nebo dovoz oběda 

 82 765 

 71 094 

 45 583 

 24 569 

 Počet hodin péče pouze k obědům 

 16 533 
 14 319 

  4 323 

 1 796 

 Počet hodin přímé péče 

 

5 473 
 6 125 

 13 787 

 19 860 

 Základní úkony (počet hodin péče včetně obědů) 

 22 006 
 20 444 

 18 110 

 21 656 

 

 

Z celkového počtu ošetřených uživatelů (437) mělo zavedenou službu „pomoc a podpora při podávání jídla a pití“ jako jedinou 106 uživatelů. Průměrně se denně rozvezlo 37 obědů (Po – Pá), o víkendech a svátcích pak 12 obědů.  Praní prádla využívalo 14 uživatelů, služby v SOH 21 uživatelů, na koupání do středisek osobní hygieny se dováželo automobily 7 uživatelů. Nákupy a pochůzky využívalo 110 uživatelů. 
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Pečovatelská služba nabízí uživatelům další, tzv. fakultativní úkony. Jsou to úkony nadstandardní, které nepatří mezi základní úkony a sociální služba je nemusí ze zákona poskytovat. Tyto úkony pouze doplňují základní úkony a nelze je poskytovat samostatně. Jedná se například a dohled nad požitím léků nebo dopravu do ambulantního zařízení PS. 
V roce 2019 zůstává nadále nejvíce poskytovaných úkonů osobní hygieny  v domácnostech uživatelů na úkor tohoto úkonu ve střediscích osobní hygieny. Uživatelé mají oproti minulosti dobré podmínky pro výkon tohoto úkonu v soukromí a tuto možnost využívají. Dalším důvodem je, že Pečovatelská služba provádí úkony osobní hygieny stále častěji i u uživatelů zcela upoutaných na lůžko. I proto se pečovatelská služba zapojila do dalšího projektu EU pod záštitou Pardubického kraje s názvem „Život doma“, kde se pracovníci v sociálních službách vzdělávají a učí se prakticky pečovat co nejlépe o osoby závislé na pomoci druhé osoby tak, aby tyto mohly co nejdéle pobývat ve svém přirozeném prostředí. Pro pomoc při úkonech osobní hygieny jsou zařízení pečovatelské služby vybavena mobilními vanami, kluznými podložkami a dalšími pomůckami, které zlepšují komfort jak uživatelům, tak i pracovníkům v sociálních službách. O tuto službu je velký zájem. Obědy PS reguluje tak, aby byl prostor právě na výše uvedené úkony přímé péče u uživatelů. Z toho důvodu přenechává pečovatelská služba tuto činnost komerčním rozvážkovým službám.  Do domácností chodí pracovníci v sociálních službách tam, kde je potřeba obědy uživatelům ohřát, naservírovat, popřípadě uživatele nakrmit. 
V tomto roce se podařilo z 92 % zajišťovat přímou obslužnou péči u uživatelů a jen 8 % hodin tvoří rozvoz obědů.  
 

 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice  
          Posláním Denního stacionáře Slunečnice je poskytovat lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.  Následně seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, umožnit trávení dne v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.  Všem uživatelům se snažíme umožnit trávení volného času v denním stacionáři smysluplným způsobem a posilovat jejich silné stránky vedoucí ke změně jejich nepříznivé životní situace. Vnímáme jejich důstojnou existenci, zůstávají součástí rodiny a přirozeného prostředí, pečujícím osobám umožňujeme vlastní seberealizaci. 
 

Cíle sociální služby:  

- rozvíjení individuálních zájmů a dovedností uživatelů, 
- zprostředkování kontaktů s širokou veřejností a udržování zájmu uživatelů o dění ve společnosti a zapojení do společenského života, 
- zachování a rozvíjení soběstačnosti uživatelů, 
- podpora fyzického a duševního zdraví uživatelů ve spolupráci s rodinou i s odborníky, 
- upevnění pracovních návyků vedoucích v případě zájmu uživatelů s mentálním postižením k osamostatnění (podpora samostatného bydlení, zaměstnání),  
- upevňovat komunikaci mezi stacionářem a osobami pečujícími. 
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Stacionář poskytuje tyto základní činnosti 
- pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesun na vozík či lůžko, podávání stravy aj.) 

- pomoc při osobní hygieně (použití WC, sprchy; asistence při používání inkontinenčních pomůcek) 

- poskytnutí stravy (podávání stravy, dopomoc při stravování) 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí 

 Mezi poskytované aktivity patří: 
- muzikoterapie 

- canisterapie 

- zpěv s kytarou 

- výtvarné činnosti 
- cvičení jógy a kondiční cvičení 
- práce v keramické a tkalcovské dílně 

- korálkování 
- práce s přírodním materiálem 

- veřejné taneční a hudební vystoupení (včetně aktivní účasti uživatelů) 

- společenské akce (výstavy, besedy, divadlo) 

- práce na PC 

- biblioterapie (předčítání literatury) 

- čítárna denního tisku 

- trivium (čtení, psaní, počítání) 

- posilování kognitivních schopností (cvičení paměti) 

- videotéka a poslech hudebních nahrávek 

- společenské hry 

- aktivizační pohyb na zahradě 

- sociálně aktivizační činnosti – kavárna Slunečnice (tato činnost byla od dubna v roce 2019 obnovena na adrese Jilemnického 2226) 

 

 Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb): 
- dohled nad požitím léků 

- svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět 

- fakultativní výlety a akce. 
 

Cílová skupina: 
Dospělí od 18 let a senioři se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního nebo 
kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je 
poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji. 
 

Zásady poskytovaných služeb: 
- vztah partnerství mezi uživatelem a pracovníkem, pěstování vzájemné důvěry, 
- individuální přístup 

- respekt k přání, volbě a potřebám uživatele, podpora vlastního rozhodování a aktivity uživatele 
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- využití schopností, dovedností a zájmů uživatelů 

- dodržování a ochrana práv uživatelů 

- systematická spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci 
- pružnost a šíře nabídky v rámci možností služby 

- zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb uživatelů. 
 

Kapacita: Kapacita Denního stacionáře Slunečnice je 60 uživatelů.  
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byl uzavřen smluvní vztah se 117 uživateli služby na základě „Smlouvy o poskytování služeb sociální péče“.  Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo nově přijato 31 uživatelů, 23 uživatelů smlouvu ukončilo, 3 uživatelé z důvodu úmrtí. Z celkového počtu uživatelů v roce 2019 bylo zcela imobilních 10 uživatelů. 
 Věková struktura uživatelů DS Slunečnice k 31. 12. 2019 

 Věková struktura 

Počet uživatelů Od 13 – 18 let 0 Od 19 – 26 let 6 Od 27 – 65 let 42 Od 66 – 75 let 8 Od 76 – 85 let 19 

Nad 86 let 16 Věkový průměr uživatelů služby je 59,7 let. 
 Struktura uživatelů dle stupňů závislosti k 31. 12. 2019: Stupeň závislosti Počet uživatelů I. stupeň  27 II. stupeň 20 III. stupeň 24 IV. stupeň 20 
 

Poznámka:  
Přehled o zařazení uživatelů do jednotlivých stupňů závislosti je pouze orientační. Jde o dobrovolně poskytnutou informaci ze strany uživatelů/opatrovníků.  
 

 Služby za rok 2019 zabezpečovalo 26,02 zaměstnanců v přepočteném stavu.  
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Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice 

Stavy počtu uživatelů k poslednímu dni jednotlivých měsíců za rok 2019 
k plánované kapacitě podle jednotlivých služeb. 
 

Služba domov pro seniory  
 

31.1.2019 28.2.2019 31.3.2019 30.4.2019 31.5.2019 30.6.2019 105/106 104/106 102/106 104/106 104/106 106/106 

31.7.1062019 31.8.2019 30.9.2019 31.10.2019 30.11.2019 31.12.2019 106/106 105/106 102/106 104/106 106/106 102/106 

 

Služba domov se zvláštním režimem  
31.1.2019 28.2.2019 31.3.2019 30.4.2019 31.5.2019 30.6.2019 186/191 185/191 186/191 186/191 188/191 183/191 

31.7.2019 31.8.2019 30.9.2019 31.10.2019 30.11.2019 31.12.2019 184/191 181/191 185/191 186/191 185/191 181/191 

 

Celkové využití kapacity  DpS U Kostelíčka v jednotlivých měsících za rok 2019 

 

Leden 2019 Únor 2019 Březen 2019 Duben 
2019 

Květen 
2019 

Červen 
2019 288 290 290 291 292 291 

Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 97 98 98 98 98 98 
Červenec 
2019 

Srpen 2019 Září 2019 Říjen 2019 Listopad 
2019 

Prosinec 
2019 289 288 286 289 290 287 

Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 97 97 96 97 98 97 
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Domov pro seniory Dubina Pardubice  
 

Plánovaná kapacita zařízení 153 míst  
Průměrné využití kapacity 149,496 uživatelů /měsíc/. 
 Komentář: Nižší kapacita je dána tím, že je prodleva mezi ukončením pobytu uživatele a příchodem nového uživatele a nemožnosti obsazení lůžka při rekonstrukci pokojů 

 

Celkové využití kapacity  DpS Dubina v jednotlivých měsících  za rok 2019 

 

 

Leden 2019 Únor 2019 Březen 2019 Duben 2019 Květen 2019 Červen 2019 

148,23/153 151,86/153 150,61/153 147,83/153 150,65/153 152,13/153 

Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 

96,88% 99,25% 98,44% 96,62% 98,46% 99,43% 

Červenec 
2019 

Srpen 2019 Září 2019 Říjen 2019 Listopad 
2019 

Prosinec 
2019 150,29/153 147,58/153 150,87/153 149,55/153 147,57/153 146,81/153 Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 98,23% 96,46% 98,61% 97,74% 96,45% 95,95% 

 

 

 

Pečovatelská služba Pardubice  
 
Využití kapacity Pečovatelské služby v roce 2019: 
 

1) Linka sociální pomoci      K efektivnímu a rychlému naplňování kapacity zařízení PS přispívá i Linka sociální pomoci, kde je možné přímo kontaktovat pracovníka v sociálních službách, který bezprostředně s žadatelem o službu domluví termín provedení prověření sociální situace v domácnosti žadatele a podá mu základní informace o poskytované sociální službě. Největší zájem je o pomoc při úkonech osobní hygieny, především v ranních hodinách, přibývá i požadavků na komplexní péči několikrát denně. 
V roce 2018 jsme evidovali 15 žádostí o donášku obědů, které jsme z kapacitních důvodů vzhledem k nárůstu péče o uživatele, nemohli uspokojit.  
 

2) Diferencovaná pracovní doba a dělené směny    Diferencovaná pracovní doba a dělené směny zaměstnanců pečovatelské služby jsou důležitým momentem ke zlepšení využití kapacity PS.  
V rámci diferencované pracovní doby a s využitím dělených směn je schopná pečovatelská služba poskytnout podporu a pomoc uživatelům v jejich domácnostech (podání a příprava stravy, večerní toaleta, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při použití WC, výměna plen, čištění ošetřovatelských pomůcek apod.), v odpoledních a večerních hodinách, až do 22. hodiny.  
 



22 
 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice  
 
Celkové využití kapacity DS Slunečnice v jednotlivých měsících za rok 2019 
 

Leden 2019 Únor 2019 Březen 2019 Duben 2019 Květen 2019 Červen 2019 40,55/60  37,55/60 42,43/60 44,70/60 43,19/60 40,50/60 Obložnost    67,58 % 

Obložnost 62,58 %    Obložnost   70,71 % 

Obložnost  74,50 % 

Obložnost   71,98% 

Obložnost  67,50 % 

Červenec 2019 Srpen 2019 Září 2019 Říjen 2019 Listopad 2019 Prosinec 2019 30,23/60 33,05/60 44,62/60 46,95/60 47,10/60 40,11/60 Obložnost 50,38 % 

Obložnost 55,08 % 

Obložnost 74,36 % 

Obložnost 78,25 % 

Obložnost 78,25 % 

Obložnost 66,85 % 

 

 

V Pardubicích dne 17. února 2020 

 

 

 Zpracoval na základě podkladů vedoucích jednotlivých zařízení a ekonomického úseku ředitelství SsmP. 
 

 

Ing. Petr Krejčí 
ředitel 
 



Základní umělecká škola Pardubice – Havlíčkova 



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
o činnosti Základní umělecké školy
Pardubice, Havlíčkova 925 
Školní rok 2018/2019 



Základní údaje, charakteristika školy 

Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova ř25 je od 1. ledna 1řř5 
p íspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

Z izovatelem školy je od 1. 7. 2012 Statutární město Pardubice 

Na škole studovalo v tomto školním roce 1133 žáků: 

TO 222 žáků 

VO 165 žáků 

LDO 4Ř  žáků 

HO – indiv.  651 žáků 

HO – kolekt. 47 žáků 



Personální zabezpečení 
pedagogičtí pracovníci interní pedagogičtí pracovníci externí 

1 Biedermannová Gabriela 1 Beranová Karolína 

2 Bláhová Jitka 2 Dobášová Marie 

3 Čížková Ivana 3 Häckl Zdeněk 

4 Demlová Lenka 4 Hostinský Petr 

5 Dostálová Iva 5 Jančura František 

6 Doubek Michal 6 Kmošková Lucie 

7 Faltys Roman 7 Matoušek David 

8 Fidra Slavomír 8 Matyska Vít 
9 Grossová Zdeňka 9 Mechová Silvie 

10 Horská Markéta 10 Mechová Silvie, ml. 

11 Janouchová Markéta 11 Pikla Jakub 

12 Kasalová Veronika 12 Sejkora Ond ej 
13 Klokočníková Pavlína 13 Šímová Anna 

14 Kmoníčková Zuzana 14 Šímová Zuzana 

15 Kola íková Eva 

16 Kožnar Ji í 
17 K enek Ji í 
18 Kučerová Zina 

19 Kudelásek Filip 

20 Kudrnka Zdeněk 

21 Kuchválková Jind iška 

22 Kunátová Lucie 

23 Lepori-Paličková Iveta 

24 Lichtenbergová Hana 

25 Línek Vojtěch 

26 Maroul Martin 

27 Maroulová Markéta 

28 Mejsnar Ond ej 
29 Mičulková Jana 

30 Milde Jan 

31 Mildeová Ludmila 

32 Nečesaná Libuše 

33 Pičman Petr 

34 Proroková Eva 

35 Rákosová Eva 

36 Rubešová Radka 

37 Seidl Zdeněk 

38 Slouková Pavla 

39 Svoboda Pavel 

40 Šír Miloš 

41 Šťastná Lenka 

43 Tolmačová Inna 

44 Veselá Dita 

45 Zahradníková Petra 

46 Zdvihalová Radka 

47 Zdvihalová Miloslava 

48 Žaludová Jana 

hospodářští pracovníci interní 
1 Ciprová Alena 

2 Lohniská Jaroslava 

3 Poláková Miloslava 

4 eháčková Soňa 

5 Spáčilová Milena 

6 Šauer Ladislav 



Účast pedagogických pracovníků na DVPP 

vedení školy 

MgA. Zdeněk Seidl Školení editelů pardubických škol     
(17. – 1Ř. 10. 201Ř, Deštné v Orlických horách) 

Školení editelů Pardubického kraje   
(27. – 2Ř. 11. 201Ř, Ústupky u Seče) 

Celostátní vzdělávací setkání ídících pracovníků ZUŠ 
(6. – 7. 12. 2018, Praha) 

Školení ke změně financování škol     
(23. 5. 2019, aula Univerzity Pardubice) 

Miloš Šír Elektronická organizace soutěží ZUŠ 
(21. 11. 2018, NIDV Pardubice) 

Odpovědnost vedoucího pracovníka za ízení školy 
a školského za ízení 
(16. 5. 2019, agentura Paris, Pardubice) 

MgA. Radka Zdvihalová G. Lukšaité-Mrázková: Hudba J. S. Bacha 
(7. 5. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

hudební obor 

Ivana Čížková Klavírní inspirovat Chotěbo  201Ř 
(21. 11. 201Ř, ZUŠ Chotěbo ) 

J. Jiraský: Pedalizace 
(27. 3. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

G. Lukšaité-Mrázková: Hudba J. S. Bacha 
(7. 5. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

Markéta Horská J. Jiraský: Pedalizace 
(27. 3. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

G. Lukšaité-Mrázková: Hudba J. S. Bacha 
(7. 5. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

Mgr. Markéta Janouchová Klavírní inspirovat Chotěbo  201Ř 
(21. 11. 201Ř, ZUŠ Chotěbo ) 

J. Jiraský: Pedalizace 
(27. 3. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

G. Lukšaité-Mrázková: Hudba J. S. Bacha 
(7. 5. 201ř, Konzervato  Pardubice) 

Zdeněk Kudrnka Kurz sbormistrů 
(23. 2. 201ř, Krajská knihovna v Pardubicích) 



Mgr. Veronika Kasalová Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických 
p edmětů na ZUŠ 
(3. 10. 2018, NIDV Pardubice) 

Mgr. Dita Veselá Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ 
(19. – 21. ř. 201Ř, Bystré u Poličky, NIDV)  

Jana Žaludová Klavír v akademickém roce 201Ř/201ř 
(Metodické centrum JAMU Brno) 

taneční obor 

MgA. Lenka Šťastná Taneční dílny v rámci MDFF Děti světa tančí pro mír 
Pardubice (20. 10. 2018) 

 Inspirativní „Rytmodílna“ p i Celostátní p ehlídce dětských 
folklorních souborů Jihlava (15. 6. 201ř) 

 MFF Strážnice, taneční dílny a seminá e 
(28. – 30. 6. 2019) 

 MFSF Jánošíkův dukát Rožnov pod Radhoštěm,  
taneční a hudební dílny (2. – 5. 7. 2019) 

výtvarný obor 

Mgr. Karolína Beranová Dobré nápady pro výuku informatiky, akreditace MŠMT 
(14. 1. 2019, CCV Pardubice) 

literárn  dramatický obor 

Mgr. Petra Zahradníková Pohybové seminá e Pardubice 
(27. – 28. 10. 2018, 15. – 16. 12. 2018, 9. – 10. 3. 2019,  
 25. – 26. 5. 2019) 

 Pohybový seminá  Vršov 
(1. – 6. 2. 2019) 



Organizace oborů, přehled učebních plánů 

Na škole se vyučuje čtyřem studijním oborům: 

hudebnímu 

literárně dramatickému 

tanečnímu 

výtvarnému 

Výuka probíhá dle učebních plánů: č.j. 1Ř.41Ř / ř5 

 pro výtvarný obor dle učebních plánů č.j. 1Ř 455/2002-22 

 pro taneční obor dle učebních plánů č.j. 17 620/2003-22 
   a č.j. 17 621/2003 

 pro LDO dle vzdělávacího programu č.j. 22 558/2004-22. 

 pro PHV; 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročník I. stupně a II. stupeň dle ŠVP č.j. 2412 



Údaje o přijímacím řízení 

Obor : I. stupeň II. stupeň
HO 102 0 

LDO 1 0 

TO 23 0 

VO 13 0 



Výsledky vzd lávání žáků hudebního oboru 

Sout že MŠMT: 
 
1. Školní kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

(23. 1. a 15. 2. 2019) 
1.1. 11 x postup do okresního kola 
 

2. Školní kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
(31. 1. 2019) 
2.1. 1 x postup do okresního kola 
 

3. Okresní kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
Ě20. 2. 2019, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925ě 
3.1. 1 x 1. cena s postupem do krajského kola 
 

4. Okresní kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
Ě27. 2. 2019, ZUŠ Holiceě 
4.1. 11 x 1. cena s postupem do krajského kola 
 

5. Krajské kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
Ě19. 3. 2019, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925ě 
5.1. 1 x 1. cena s postupem do úst edního kola 

 
6. Krajské kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

 Ě20. 3. 2019, ZUŠ Vysoké Mýtoě 
6.1. 7 x 1. cena s postupem do úst edního kola 
6.2. 2 x 1. cena 
6.3. 1 x 2. cena 
 

7. Ústřední kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
(25. – 28. 4. 2019, ZUŠ Liberecě 
7.1. Duo Trumpeťáci – 1. cena (Roman Faltys) 
7.2. Žesťové duo Brás kids – 1. cena (Roman Faltys) 
7.3. Trumpetové duo Pěkná čísla! – 1. cena (Roman Faltys) 
7.4. Pardubické komorní duo Ladies – 1. cena (Roman Faltys) 
7.5. Duo Trumpetoví kluci – 2. cena (Roman Faltys) 
7.6. Trumpetové duo Musica camerata – 2. cena (Roman Faltys) 
7.7. Pardubické duo – 2. cena (Gabriela Biedermannová, Mgr. Ji í K enek) 
 

8. Ústřední kolo sout že žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
(17. – 19. 5. 2019, ZUŠ Jindřichův Hradecě 
8.1. Barokní trio – 2. cena (Miloslava Zdvihalová, MgA. Radka Zdvihalová) 
 

Další sout že: 
 
1. Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus 

(18. 10. 2018, Vidnava) 
1.1. Pardubické komorní duo Ladies – 1. cena (Roman Faltys) 
1.2. Žesťové trio Musica camerata – 1. cena (Roman Faltys) 
1.3. Duo Trumpet girl – 2. cena (Roman Faltys) 
1.4. Trumpetové duo Pěkná čísla – 2. cena (Roman Faltys) 
1.5. Duo Trumpeťáci – 2. cena (Roman Faltys) 



1.6. Žesťové duo Brás bojs – 3. cena (Roman Faltys) 
 

2. Klavírní sout ž Mozart op t v Olomouci 
(7. - 8. 11. 2018, Olomouc) 
2.1. Natali Shejbalová – zlaté pásmo (Mgr. Pavlína Klokočníková) 
2.2. Eliška Růžičková – st íbrné pásmo (Mgr. Pavlína Klokočníková) 
2.3. Samuel Shejbal – st íbrné pásmo (Mgr. Pavlína Klokočníková) 

 
3. Klavírní sout ž Virtuosi per musica di pianoforte 

(21. - 23. 11. 2018, Ústí nad Labem) 
3.1. Natali Shejbalová – 3. cena (Mgr. Pavlína Klokočníková) 
 

4. Národní rozhlasová sout ž orchestrů a souborů Concerto Bohemia 
(17. 12. 2018, Praha) 
4.1. Muzika Šmidlátka – 1. cena (Iva Dostálová) 
 

5. Mezinárodní interpretační sout ž The Golden Keys 
(27. 1. 2019, Praha) 
5.1. Anna Palmeová – zlatý klíč – 1. cena (Roman Faltys) 
5.2. Adéla Hašková – st íbrná medaile – 2. cena (Roman Faltys) 
5.3. Iva Jind išková – st íbrná medaile – 2. cena (Roman Faltys) 
5.4. Eliška Faltysová – bronzová medaile – 2. cena (Roman Faltys) 
5.5. Marie Zdvihalová – zlatý klíč – 1. cena (Miloslava Zdvihalová) 
5.6. Martin Zdvihal – st íbrný klíč – 1. cena (Miloslava Zdvihalová) 
 

6. Mezinárodní interpretační sout ž Allegro 
(27. 1. 2019, Praha) 
6.1. Duo Renáta Nováková, Vanda Šebková – zlatý klíč – 1. cena (MgA. Radka 

 Rubešová) 
 

7. Klavírní sout ž Pianoforte per tutti 
Ě28. 3. 2019, Příborě 
7.1. Sára Kola íková – zlaté pásmo + ocenění za mimo ádný interpretační výkon 

 (Jana Žaludová) 
7.2. Eliška Růžičková – zlaté pásmo (Mgr. Pavlína Klokočníková) 
 

8. Novopacký slavíček 
Ě3. 4. 2019, Nová Paka, žáci Mgr. Zdeňky Grossovéě 
8.1. 4 x 1. cena 
8.2. 3 x 2. cena 
8.3. 1 x 3. cena 
 

9. Pro Bohemia 
(4. – 7. 4. 2019, Ostrava) 
9.1. Sára Kola íková – 2. cena (Jana Žaludová) 

 
10. Praguitarra Clásica 

(4. – 6. 4. 2019, Praha) 
10.1. Vojtěch Juška – 2. cena (Filip Kudelásek) 
10.2. Kamila Kohoutová – 3. cena (Filip Kudelásek) 
 

11. Krajské kolo přehlídky školních d tských p veckých sborů 
(9. 4. 2019, Chrudim) 
11.1. PDS Iuventus cantans – zlaté pásmo (Zdeněk Kudrnka) 



 
12. Mládí a Bohuslav Martinů 

Ě23. 4. 2019, Poličkaě 
12.1. Sára Kola íková – zlaté pásmo (Jana Žaludová) 
12.2. Natali Shejbalová – zlaté pásmo (Mgr. Pavlína Klokočníková) 
12.3. Samuel Shejbal – bronzové pásmo (Mgr. Pavlína Klokočníková) 

 
13. Dvořákův Lipník 

(10. – 11. 5. 2019, Lipník nad Bečvouě 
13.1. Natali a Samuel Shejbalovi – 1. cena (Mgr. Pavlína Klokočníková) 

 
14. Žest  Brno 

(1. – 2. 6. 2019, Brno) 
14.1. Adéla Hašková – 1. cena (Roman Faltys) 
14.2. Anna Palmeová – 1. cena (Roman Faltys) 
14.3. Eliška Faltysová – 2. cena (Roman Faltys) 
14.4. Viktor Vladimír Kalina – 2. cena (Roman Faltys) 
14.5. Radka Lukešová – 3. cena (Roman Faltys) 
14.6. Jaroslav Müller – 3. cena (Roman Faltys) 
 

15. Skutečský slavík 
Ě10. 6. 2019, Skuteč, žáci Mgr. Zdeňky Grossovéě 
15.1. 11 x 1. cena 
15.2. 1 x 2. cena 

 
16. Prag Junior Note 

(15. 6. 2019, Praha) 
16.1. Sára Kola íková – 3. cena (Jana Žaludová) 
 

17. Northern Ireland International Organ Competition Armagh 2019 
(19. – 21. 8. 2019, Armagh ĚSeverní Irskoěě 
17.1. Adam Suk – 1. cena (MgA. Pavel Svoboda) 



Výsledky vzd lávání žáků nehudebních oborů 

Taneční obor 

Sout že: 

Baletní mládí Praha 

celostátní baletní soutěž s mezinárodní účastí (14. 10. 201Ř, KC hotelu Olšanka) 

1. cena v kategorii skupiny   Concerto grosso in d (Mgr. Lenka Demlová) 
 
Čestné uznání v kategorii dua  Adéla Jirásková 
      Dorota Suchomelová (BcA. Eva Rákosová) 
 
Krajské kolo Postupové přehlídky d tských folklorních souborů 
(30. 3. 201ř, Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec) 
 
2. cena     Perníček 3 „Kolovrátek točíme“ 
 
Cena poroty za udržování a obnovu tradic 
      Perníček 2 
pedagog: MgA. Lenka Šťastná 
 
Grand Prix Dance Olomouc 
mezinárodní soutěžní p ehlídka v klasickém a moderním tanci  
(11. – 12. 5. 2019, RCO Olomouc) 
 
3. cena a speciální cena poroty  Dorota Suchomelová, Adéla Jirásková  
v kategorii moderní tanec   (BcA. Eva Rákosová) 
 
ČU v kategorii moderní tanec  Bára Dusilová, Ludmila Jakubcová 
      (Mgr. Lenka Demlová) 
 
ČU v kategorii moderní tanec  Zuzana Jirásková, Anna Nekvindová 
      (Mgr. Lenka Demlová) 
 
ČU v kategorii moderní tanec  Dorota Suchomelová (BcA. Eva Rákosová) 
 
ČU v kategorii balet sólo   Anna Nekvindová (Mgr. Lenka Demlová) 
 
 
Výtvarný obor 
 
Sout že: 
 
Můj sen  
mezinárodní výtvarná soutěž vyhlášena Společností Sigmunda Freuda P íbor 
 
2. místo     Kristýna Koblížková 
Lidice 
mezinárodní výtvarná výstava   
 
čestné uznání    Šimon Ba inka  
 



Bohúňova paleta  
XXII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže,  
ZUŠ Dolní Kubín pod záštitou Ministerstva školstva SR 
 
čestné uznání – grafika   Pavel Jonáš 
 
čestné uznání – kombinovaná technika Klára Došková 
 
"Madame Humanité"  
mezinárodní výtvarná soutěž  
 
ocenění       Anna Pechová 
      David Jurenka 

      Tereza Sko epová 

Varhany pro katedrálu 

výtvarná soutěž po ádaná Hnutím Na vlastních nohou – Stonožka 

ocenění      Tereza Zierisová 

Montmartre of Bitola 2019 

mezinárodní výtvarná soutěž Makedonie 

ocenění     Eliška Tománková 

      Yana Hong 

Ocen ní nejlepších žáků SŠ, ZŠ a ZUŠ m sta Pardubic  

      Lukáš Vašina 

      Kristýna Koblížková 

pedagog: Mgr. Zina Kučerová, Zuzana Šímová 



Úsp chy žáků HO v přijímacím řízení na vyšší typ školy 

 
Hudební obor 
 
Konzervato  Pardubice, hoboj 
– Lucie Stodolová (Ji í K enek) 
– Jan Kubiska (Ji í K enek) 
 
Konzervato  Pardubice, sólový zpěv 
– Vanda Šebková (Radka Rubešová) 
 

Úsp chy žáků NO v přijímacím řízení na vyšší typ školy 
 
Výtvarný obor 
 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, grafický design  
– Karolína Böhmová (Karolína Beranová) 
 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, design produktů a obalů  
– Anna Baďurová (Karolína Beranová) 
 
St ední škola cestovního ruchu a grafického designu Pardubice  
– Eliška Pechová (Zina Kučerová) 
 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, interiérový design  
– Sára Komárková (Zina Kučerová) 
 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, interiérový design  
– Bára Louvarová (Zina Kučerová) 
 
St ední škola zahradní a technická Litomyšl, scénická a výstavní tvorba  
– Veronika Dočkalová (Hana Lichtenbergová) 
 
Taneční obor 
 
Taneční konzervato  hl. m. Prahy  
– Agáta Vohradníková (Eva Rákosová) 
 
Pražská taneční konzervato  a st ední odborná škola, s. r. o. 
– Andrea Zavoralová (Eva Rákosová) 
 
JAMU Brno, činoherní herectví  
– Markéta Richterová (Lenka Šťastná) 
 
St ední škola pedagogická Hradec Králové  
– Kristýna Rybá ová (Lenka Šťastná) 
– Tereza Sodomková (Lenka Šťastná) 
 
Literárn  dramatický obor 
 
Sion High School Hradec Králové  
– Markéta Komárková (Petra Zahradníková) 



Sout že organizované školou ve šk. roce 2018/2019 

HO: 
 
1. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní h e s p evahou dechových nástrojů 

(23. 1. a 15. 2. 2019) 
 

2. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní h e s p evahou smyčcových nástrojů 
(31. 1. 2019) 
 

3. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní h e s p evahou smyčcových nástrojů 
(20. 2. 201ř, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova ř25) 
 

4. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní h e s p evahou smyčcových nástrojů 
(1ř. 3. 201ř, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova ř25) 

 

TO: 
 
1. Taneční soutěž Pardubická arabeska 

(13. 4. 2019) 



Akce HO organizované školou ve šk. roce 2018/2019 

 

Koncerty: 
 

 Koncert „Barevný podzim“ (15. 10. 201Ř, ESD) 
 Koncert Rodinné múzy (13. 11. 201Ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Koncert „pro radost“ (21. 11. 201Ř, Malý sál Domu hudby) 
 Koncert učitelů (2ř. 11. 201Ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Mikulášský koncert žáků klávesového oddělení (4. 12. 201Ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Vánoční koncert NSO (11. 12. 201Ř, Sukova síň DH) 
 Vánoční koncert smyčcového oddělení (13. 12. 201Ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 Vánoční koncert PDS (14. 12. 201Ř, Sukova síň DH) 
 Vánoční kytarový koncert (1Ř. 12. 201Ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Vánoční koncert ZUŠ (1ř. 12. 201Ř, Husův sbor) 
 Vánoční koncert pěveckého oddělení (20 12. 201Ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 Kytarový recitál Filipa Kudeláska (15. 1. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Pololetní koncert (30. 1. 201ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 Jarní koncert PDS (21. 3. 201ř, Sukova síň DH) 
 Jarní koncert ZUŠ (25. 3. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Kytarový koncert konzervatoristů (2Ř. 3. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Slavnostní koncert HO k 100. Výročí založení ZUŠ (2ř. 3. 201ř, Sukova síň DH) 
 Jarní koncert klávesového oddělení (11. 4. 201ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 Velikonoční koncert ZUŠ (15. 4. 201ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 Koncert v Kostele sv. J. K titele (16. 5. 201ř, Kostel sv. J. K titele) 
 Kytarový koncert (21. 5. 201ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 Absolventský koncert Elišky Červinkové (27. 5. 201ř, koncertní sál ZUŠ – DH) 
 Slavnostní koncert – ZUŠ OPEN (31. 5. 201ř, Velký sál Domu hudby) 
 Absolventský koncert Jonáše Sychry (4. 6. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Koncert smyčcového oddělení (5. 6. 201ř, Koncertní sál ZUŠ) 
 „Malý“ koncert absolventů (11. 6. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Kytarový koncert konzervatoristů (13. 6. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Večer filmových melodií Z. Grossové (17. 6. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Koncert absolventů ZUŠ (1ř. 6. 201ř, koncertní sál ZUŠ) 
 Závěrečný koncert PDS (20. 6. 201ř, Sukova síň DH) 
 
 a desítky dalších interních žákovských večírků a t ídních koncertů. 



Přehled činnosti Pardubického d tského sboru 

ve školním roce 2018/2019 

25. 10. Náchod, koncertní zájezd 

24. 12. vánoční soust edění 

2. 12. Pardubice, koncert v evangelickém kostele 

4. - 6. 12. Německo - Selb, koncertní zájezd 

14. 12. Pardubice, hlavní vánoční koncert PDS, Sukova síň DH 

16. 12. Pardubice, zámek, Barocco sempre, 2 koncerty s orchestrem 

23. 12. Kočí, koncert 

23. 12. Mikulovice, koncert 

24. 12. Pardubice, Rybova mše Hej Mist e 

21. 3. Jarní koncert, všechna oddělení PDS 
Hosté Svitavský dětský sbor, Canto Náchod 

24. 4. Perníkový festiválek Pardubice, p ípravná oddělení PDS 

9. 4. Chrudim, krajská soutěž sborů, zlaté pásmo 

25. 4. Charitativní koncert Pardubice Husův sbor 

12. 5. Lázně Bohdaneč, celovečerní koncert v rámci festivalu 

31. 5. Pardubice, koncert pro Nadaci LR 

1. 6. Neratov, koncert ZUŠ open 

20. 6. Pardubice, závěrečný koncert PDS, všechna oddělení 

21. - 22. 6. Jablonec, koncertní zájezd p ípravných oddělení 

6. - 9. 7. KANADA, hostíme DPS z Qubecku 

6. 7. Chrudim, koncert MUBASO v 19:30 

7. 7. Hlinsko, duchovní koncert v kostele v 9:00 

24. - 28.8. Soust edění PDS 



Akce nehudebních oborů 

Organizace sout ží a festivalů: 
 
8. – 23. 10. 2018 MDFF Děti světa tančí pro mír 
12. – 13. 4. 2019 Taneční soutěž Pardubická arabeska 
 
Vystoupení a mimoškolní akce: 
 
Taneční obor 
 
5. – 16. 8.  Letní tábor DFS Perníček „Kouzelný svět Harryho Pottera“ 
8. 9.   Národopisné muzeum Praha, vystoupení DFS Perníček 
11. 9.   Hravé odpoledne na farmě Apolenka, vystoupení DFS Perníček 
24. 9.   Dožínky, zámek Pardubice, vystoupení DFS Perníček  
8. – 23. 10.  MDFF Děti světa tančí pro mír, celosvětový festival dětských  
   tanečních párů, vystoupení DFS Perníček 
13. – 14. 10.  Baletní mládí Praha, celostátní soutěž v klasickém tanci 
3. 11.  Balet Gala Plzeň – mezinárodní exhibiční p ehlídka baletních 

 škol, vystoupení žáků TO 
1. 12.   Taneční soutěž „Naruby“ Brno, účast žáků TO 
3. a 5. 12.  Vánoce ve skanzenu, výlet DFS Perníček na Veselý kopec 
6. 12.  Vánoční taneční p edstavení „Šípková Růženka“ v pardubickém 

 Městském divadle, dvě vystoupení žáků TO 
25. – 27. 1.  Výjezdní soust edění DFS Perníček, Krasnice u P elouče 
25. 2.  Slavnostní taneční koncert k 100. výročí založení ZUŠ, Městské 

 divadlo Pardubice 
3. – 4. 3.  „Masopust, masopust“, t i p edstavení DFS Perníček pro  ve ejnost, 

 mate ské a základní školy 
30. 3.    Krajské kolo celostátní p ehlídky dětských folklorních souborů 
   v Červeném Kostelci, účast DFS Perníček 
13. 4.   Vystoupení DFS Perníček na 12. výročním koncertě FS Lipka 
13. – 14. 4.  Pardubická arabeska – celostátní baletní soutěž, účast žáků TO 
3. 5.    Stavění máje na Dukle, vystoupení DFS Perníček 
11. – 12. 5.  Grand prix dance Olomouc, celostátní soutěž, účast žáků TO 
7. – 9. 6.  MFF Pardubice – Hradec Králové, vystoupení DFS Perníček 
10. 6.   Závěrečná taneční p edstavení v pardubickém Městském   
   divadle, dvě vystoupení žáků TO 
14. – 16. 6.  Zrcadlo umění Pardubice, vystoupení DFS Perníček  
 
 
Výtvarný obor 
 
5. 10.   Noc vědců, výtvarná dílna, Dopravní fakulta Jana Pernera 
15. 10. – 15. 11. „Barevný podzim“, výstava výtvarných prací,  
   Evropský spolkový dům Pardubice 
18. 12. – 31. 3. Svatovítské varhany, výstava v Národním technickém muzeu  
   Praha 
7. 5. – 31. 5.  „Barevný čas“, výtvarná výstava v rámci projektu ZUŠ OPEN,  
  Státní  okresní archiv Pardubice 
Literárně-dramatický obor 
 
8. 9.   Festival Choltický deštník – vystoupení divadelní skupiny   
   HawaDrama  



26. 10.  Celodenní soust edění skupiny HawaDrama 
30. 11.  Večer s HawaDrama, Divadlo 29 Pardubice 
5. 4.   Divadelní skupina HawaDrama k 100. výročí založení ZUŠ, 
   p edstavení Kredit a trest, Divadlo 2ř Pardubice 
4. 6.   Závěrečné vystoupení žáků LDO, Divadlo 29 Pardubice 



Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi, 
propagační činnost 

Těžiště naší činnosti pro ve ejnost spočívá ve spolupráci s naším z izovatelem a užíváním 
všech kulturních prostor, kterými město disponuje. Naše soubory pravidelně vystupují na 
všech festivalech, které magistrát po ádá. 

Plody své práce prezentují naši žáci nejen v Pardubicích, ale i po celém kraji, 
republice a v zahraničí (viz uvedené p ehledy akcí). Je pot eba se zmínit i o dobré 
spolupráci školy se Sdružením rodičů a p átel ZUŠ. 

Sdílení některých společných prostor v objektu Domu hudby společně 
s Konzervato í Pardubice probíhá na základě velmi dobré spolupráce a oboustranné 
výhodnosti.  

Spolupráce s MŠ a ZŠ probíhá p edevším ve znamení výběru nových žáků do 
všech čty ech oborů, ale i formou po ádání výchovných koncertů pro tyto instituce (zde 
tedy i pro školy st ední). 
 Rozmanitá paleta naší činnosti je propagována p edevším v regionálním tisku, 
Radničním zpravodaji a rozhlase. Navíc informujeme o dění ve školních prostorách a na 
našich internetových stránkách. 



Materiáln  technické zabezpečení 
Vedení školy se i v tomto školním roce snažilo vytvo it pro žáky a jejich učitele 

vhodné, inspirativní prost edí. 
O letních prázdninách byl opat en novou malbou foyer a vyčištěny operativně 

koberce odbornou firmou v objektu Havlíčkova. Stejný objekt byl ve spolupráci 
s magistrátem opat en novou úst ednou k zabezpečení objektu. Montáž „světelné závory“ 
posílila bezpečnost p epravy výtahem. Ve výtvarném oboru se poda ilo odstranit špatnou 
funkčnost klimatizace. 

 
V nástrojových kabinetech jednotlivých oborů bylo adekvátně reagováno na 

požadavky vedoucích těchto oborů (a to jak v otázce nákupu nových nástrojů, tak i 
v údržbě stávajících). Proběhla i pravidelná údržba nástrojů klavírního oddělení (ladění, 
intonace a regulace mechanik). Z investičních prost edků byly do dechového oddělení 
zakoupeny dva tenory a hoboj, do oddělení smyčcového p ibyl kontrabas (od Komorní 
filharmonie Pardubice) a violoncello. Pot eby nehudebních oborů byly tradičně ešeny 
průběžně po celý školní rok. 



Informace o odloučených pracovištích
V tomto školním roce se jednalo o pracoviště: 

Pardubice, Sukova třída 1260 – je zde pro celé TO a LDO a částečně pro HO (dechové 
oddělení, částečně klavírní, smyčcové, pěvecké, lidové a pro Pardubický dětský sbor). 



ZÁV R 

Kreativita, odbornost a pracovní nasazení pedagogů - p inesly ve spolupráci se žáky ze 
všech oborů i ve školním roce 201Ř – 201ř mimo ádná ocenění a úspěchy. 
 
Nejlepší žáci hudebního oboru se sítem okresních a krajských kol probojovali do 
úst edních kol soutěží MŠMT. Žesťové formace ze t ídy Romana Faltyse získaly 4x 1. a 2x 
2. místo! Barokní trio ze t íd Miloslavy a Radky Zdvihalových  získalo v úst edním kole 2. 
místo. adu cen p ivezli z celostátní soutěže ve Vidnavě opět žesťa i ze t ídy Romana 
Faltyse (2x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo). Pedagog Roman Faltys p ipravil skvěle 
své žáky i na mezinárodní soutěž The Golden Keys v Praze. Anna Palmeová odtud 
p ivezla zlatý klíč, st íbrné klíče získaly Adéla Hašková, Iva Jind išková a Eliška Faltysová. 
Na stejné soutěži si zlatý a st íbrný klíč vyhráli na housle sourozenci Marie a Martin 
Zdvihalovi. K úspěchům trumpetistek (A. Haškové, A. Palmeové , E. Faltysové a Radky 
Lukešové) se na celostátní soutěži Žestě Brno – p idali i chlapci: Viktor Vladimír Kalina a 
Jaroslav Müller. 
Pěvecké duo Renáta Nováková – Vanda Šebková získalo zlatý klíč na mezinárodní 
interpretační soutěži Allegro. Obě dívky p ipravila Radka Rubešová. 
Mimo ádných úspěchů získali žáci z klavírní t ídy Pavlíny Klokočníkové. Natali Shejbalová, 
Eliška Růžičková a Samuel Shejbal si odvezli jedno zlaté a dvě st íbrná pásma ze soutěže 
Mozart opět v Olomouci. Sourozenci Shejbalovi p idali 1. cenu na Dvo ákově Lipníku. 
Natali p idala zlaté pásmo a Samuel pásmo bronzové na soutěži Mládí a Bohuslav 
Martinů. Na stejném podiu získala zlaté pásmo také Sára Kola íková. Tato mladá 
klavíristka ze t ídy Jany Žaludové obdržela zlaté pásmo ještě na Pianoforte per tutti (zde 
dosáhla stejného úspěchu i Eliška Růžičková) a p idala 2. cenu na Pro Bohemia v Ostravě 
a 3. cenu na Prag Junior Note. Svůj obrovský talent pro hru na varhany zúročil Adam Suk 
ziskem 1. ceny na Northern Ireland International Organ Competition Armagh 2019. Na tuto 
prestižní soutěž jej p ipravil Pavel Svoboda. 
Kytaristé ze t ídy Filipa Kudeláska: Vojtěch Juška a Kamila Kohoutová – si odvezli 2. a 3. 
cenu z Praguitarra Clásica 201ř. 
 
Taneční obor získal ve t ídě Lenky Demlové 1. cenu v kategorii skupiny na Baletním mládí 
Praha a Dorota Suchomelová a Adéla Jirásková obdržely 3. cenu na Grand Prix Dance 
Olomouc. Obě tanečnice p ipravila Eva Rákosová. 
Obrovský díl práce odvedlo oddělení folklorního tance (v čele s Lenkou Šťastnou) p i 
p ípravě prestižního mezinárodního festivalu Děti světa tančí pro mír. Taneční páry 
z Argentiny, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Paraguaye, Peru, Francie, Polska, Slovenska a 
samoz ejmě z naší země jsme hostili v Pardubicích v íjnu 201Ř. 
 
Výtvarný obor se opět prezentoval na celé adě celostátních a mezinárodních soutěží. 
P ipomeňme alespoň 2. místo Kristýny Koblížkové na mezinárodní výtvarné soutěži Můj 
sen. Anna Pechová, David Jurenka a Tereza Sko epová obdrželi ocenění z mezinárodní 
soutěže Madame Humanité. Na dalším mezinárodním fóru – Montmartre of Bitola 2019 -
získaly ocenění: Eliška Tománková a Yana Hong. 
 
Literárně dramatický obor se rozloučil se svým legendárním uskupením -HAWADRAMA - 
ve h e Kredit a trest v Divadle 2ř. 
 
Na základě splnění náročných kriterií (umístění do 3. místa v celostátních kolech soutěží, 
či na poli mezinárodním) jsem našemu z izovateli navrhl na ocenění 24 sólistů nebo 
formací. V loňském školním roce měla naše škola nejvíce oceněných a rádi bychom na 
tento úspěch navázali. 
 



Když hovo ím o naší škole, tak se musím nutně zmínit o tom, že roku 1ř1ř byla založena 
Hudební škola města Pardubic – ústav státem subvencovaný. Základní umělecká škola 
Pardubice, Havlíčkova ř25 – má tu čest - být pokračovatelkou tohoto ústavu a my jsme ke 
stému výročí p ipravili několik významných projektů.  
25. února 201ř se konal ve VČD Slavnostní koncert tanečního oboru s vystoupením 
současných žáků a bývalých významných absolventů. Naše pozvání do vyprodaného 
divadla neodmítli ani Ti, co působí v zahraničí. Absolutorium za p ípravu této akce pat í 
kolektivu kolem Lenky Demlové. V Sukově síni Domu hudby se konal dne 2ř. b ezna 201ř 
Slavnostní koncert žáků a absolventů hudebního oboru. Nadšení posluchači mohli slyšet 
nap . výkony sólistů Národního divadla a význačných českých hudebních těles, ale i 
současných mladých talentů školy. Literárně dramatický obor (v čele s Petrou 
Zahradníkovou) p ipravil k výročí školy vystoupení v Divadle 29 (5. 4. 2019 a 4. 6. 2019). 
K významnému výročí škola vydala i reprezentativní sborník. Za p ípravu akcí a všech 
materiálů pat í poděkování všem kolegům a p edevším statutárnímu zástupci editele – 
Miloši Šírovi a zástupkyni editele – Radce Zdvihalové! 
 
Výtvarný obor se v íjnu 201ř p edstaví v Machoňově pasáži, kde budou vedle 
současných mladých talentů vystavovat své práce i bývalí významní absolventi.  
Těšme se již tedy na školní rok 2019 – 2020! 
 
 
 
 
 
 
Vypracováno v Pardubicích 23. 10. 201ř 
 
 
 
 
 
 

MgA. Zdeněk Seidl 
         editel školy 



Základní umělecká škola Pardubice – Lonkova 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2018/19 

 podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 225/200ř Sb.  
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1. Základní údaje 

 

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 se sídlem v Pardubicích-Polabinách, 
Lonkova 510, PSČ 530 0ř, IČO 72566639 byla z ízena Statutárním městem Pardubice ke dni 1. 7. 2012.              

 

 Statutárním orgánem Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 (dále jen 
ZUŠ), je editelka školy.  
Dnem 1. 7. 2014 byla potvrzena ve funkci editelky školy Mgr. Naděžda Gregorová. 

 

           Celkový počet žáků pro školní rok 2018/2019 je 1060. 

  

 Škola má celkem sedm pracovišť (Polabiny ul. Lonkova, ul. Nová, ul. Kosmonautů, ul. 
Mozartova, dále ZŠ Dubina, ZŠ Svítkov a ZŠ Lázně Bohdaneč). 
           Část hudebního a tanečního oboru včetně editelství sídlí od května 1řřŘ v budově bývalé firmy 
Julius Meinl, s.r.o. Praha se sídlem Lonkova 510, Pardubice-Polabiny. Od 1. 7. 1999 se firma 

p ejmenovala na Julius Meinl Pramen s.r.o. 
V roce 2002 p evzala majetky firmy Julius Meinl v České republice společnost Manhattan 

Development a.s. Praha. 

V roce 2004 se stala nástupnickou organizací Meinl European Land Group, Manhattan 
Development s. r. o., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha Ř - Libeň. Od roku 2013 se firma jmenovala 

Atrium Sigma Czech Republic s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha Ř – Libeň. 
Od 15. 1. 2015 firma Atrium Sigma Czech Republic s.r.o. vystupuje pod firmou s názvem 

Reload Sigma Czech Republic s.r.o., adresa V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1.  

Od 27. 3. 2017 je majitelem budovy ulice Lonkova firma Lonkova Point s.r.o., Korunní 
2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady. 
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2. Charakteristika školy

Činnost ZUŠ Pardubice-Polabiny je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o p edškolním, 
základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004  Sb.,  
o pedagogických pracovnících,  ve  znění  pozdějších p edpisů a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších p episů. 

ZUŠ Pardubice-Polabiny má hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. V těchto 
oborech poskytuje škola vybraným dětem základy p íslušného uměleckého vzdělání, výjimečně 
talentované žáky p ipravuje k dalšímu odbornému uměleckému studiu na vyšších typech uměleckých 
škol. 
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3. Personální zabezpečení  
 

 

   V K ÚSO ÚSV VL 

Pedagogičtí pracovníci      

 hudební obor 17  17 1   

taneční obor 2 2  2  

výtvarný obor 7     

literárně-dramatický obor  1     

Nepedagogičtí pracovníci 2  2  1 

 

 

Vysvětlivky: 

 

V   =   vysoká škola 

K   =   konzervato  

ÚSO  =   úplné st ední odborné vzdělání 
ÚSV =   úplné st ední všeobecné vzdělání 
VL =   výuční list 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 
tel: 466 415 701 | e-mail: info@zuspardubice.cz | www.zuspardubice.cz 

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP

Hudební obor (HO) 

Termín Název Místo Jméno 

3. 10. 2018 Využití nových metod a forem Pardubice G. Nobilisová 

6. 10. 2018 Varhanní seminá  Praha R. Piskačová 

12. 10. 2018 Kytarový seminá  Hradec Králové J. Bezdíček 

15. 10. 2018 Konzultace k výzvám Pardubice vedení školy 

19. 10. 2018 S hudbou? S hudbou! Pardubice G. Nobilisová, 
N. Mertová 

10. 11. 2018 Dechová sobota Brno V. Sedlák 

24. 11. 2018 Kurz improvizace Chotěbo  A. Nehněvajsová, 
K. Haklová, 
R. Piskačová, 
O. Hromádko 

10. 1. 2019 Prevence syndromu vyho ení Pardubice viz prezenční 
listina 

12. 1. 2019 Víkendová škola hry na 
zobcovou flétnu 

Olomouc T. Novotná 

12. 1. 2019 Smyčcová sobota Brno S. Píšová 

26. 1. 2019 První víkendová škola hry na 
zobcovou flétnu 

Praha V. Maková 

27. 1. 2019 První víkendová škola hry na 
zobcovou flétnu 

Praha V. Maková, 
J. Zav el 

16. 3. 2019 Smyčcová sobota Brno M. Pleskačová, 
S. Píšová 

19. 3. 2019 Klavírní seminá  Choceň A. Nehněvajsová, 
B. Rind, 

R. Piskačová 

21. 3. 2019 Hudební hry I. Pardubice R. Piskačová, 
G. Královcová 

30. 3. 2019 Víkendová škola hry na 
zobcovou flétnu 

Olomouc T. Novotná 

30. 3. 2019 Smyčcový seminá  Teplice H. Burianová 

24. 4. 2019 IZUŠ-seminá  Hradec Králové R. Hönig, 
R. Hronová 

13. 5. 2019 Setkání analytiků MAP Pardubice R. Hönig 
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Hudební obor (HO) 

Termín Název Místo Jméno 

13. 5. 2019 Seminá  o novele vyhlášky o 
ZUŠ 

Pardubice N. Gregorová, 
R. Hronová 

 

  

Taneční obor (TO) 

Termín Název Místo Jméno 

24. 11. 2018 Seminá  současného tance Ústí nad Orlicí N. Gregorová 

13. 12. 2018 Školení – Zákoník práce CCV Polabiny N. Gregorová 

15. - 17. 2. 

2019 

Seminá  současného tance Ústí nad Orlicí N. Gregorová 

19. 2. 2019 Seminá  Zákoník práce Pardubice CCV N. Gregorová 

25. 2. 2019 Seminá  Právní ízení školy Praha N. Gregorová 

27. 2. 2019 Seminá  jógy Lonkova N. Gregorová 

1. - 3. 3. 2019 Seminá  současného tance Praha N. Němcová 

5. 3. 2019 Seminá  Hospitační činnost CCV N. Gregorová 

4. - 5. 4. 2019 Seminá  světelný design Praha N. Němcová 

13. 5. 2019 Seminá  Vyhláška ZUŠ NIDV N. Gregorová 

12. 6. 2019 Seminá  Výběrové ízení a 
registr smluv 

MmPce N. Gregorová 

7. - 12. 7. 2019 Seminá  současného tance Broumov N. Gregorová 

 

 

 

 

 

Výtvarný obor (VO) 

Termín Název Místo Pedagog 

14. – 16. 9. 

2018 

2018 AVP – celostátní setkání 
pedagogů VV  
 

Praha 

 

E. Jebavá 
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Výtvarný obor (VO) 

Termín Název Místo Pedagog 

13. 11. 2018 

3. 11. 2018 - AVP – F. Kupka 

1871 – 1957, komentovaná 
prohlídka výstavy  

Praha E. Jebavá 

11. 5. 2019 

 - AVP - J. Šíma, Cesta k 
Vysoké h e, komentovaná 
prohlídka výstavy, 

Praha E. Jebavá 

8. 6. 2019  

 AVP - Eva 

Ji ičná, komentovaná prohlídka 
výstavy 

Praha E. Jebavá 

10. 1. 2019 
Prevence syndromu vyho ení 
10. 1. 19 

Pardubice 

K. Pappová, 

P. Závodná, 

I. Tobiášová, 

J. Vojtíšek, 

M. Panchártková 

23. 2. 2019 

Tvo ivý workshop s Janou 
Podzemnou 23. 2. 19 

 

 
K. Pappová, 

M. Panchártková 

16. 3. 2019 

Fotografujeme bez obav  

16. 3. 2019 

 

 
K. Pappová, 

M. Panchártková 

srpen, listopad, 

leden 

Keramika raku  Újezdec M. Panchártková 

P. Závodná 

celoročně Výtvarné studio VČG Pardubice 
P. Závodná, 

I. Tobiášová 

srpen, íjen, 
prosinec, 

b ezen, červen 

Keramika raku, socha pálená v 
milí i Újezdec I. Tobiášová 

 

 

 

Literárně-dramatický obor (LDO) 

Termín Název Místo Pedagog 

17. - 19. 9. 

2018 

Seminá  LDO ZUŠ Bystré K. Litterová 

18. - 21. 10. 

2018 

Divadelní Nahlížení Bechyně K. Litterová 

26. -27. 10. 

2018 

Inkluze v múzickém vzdělávání Olomouc K. Litterová 

2. - 3. 11. 2018 Inkluze v múzickém vzdělávání Olomouc K. Litterová 
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5. Organizace oborů, p ehled učebních plánů   

 

Studium na ZUŠ se člení 
  a) studium p ípravné       -  pro žáky od 5 let, trvá zpravidla 2 roky 

  b) základní studium I. stupně       -  pro žáky od 7 let, délka studia 7 let  
  c) základní studium II. stupně      -  pro žáky od 14 let, pro absolventy I. stupně nebo studenty 

st edních škol, kte í prokázali p imě enou vyspělost pro     

 studium II. stupně, délka studia 4 roky 

  d) studium pro dospělé   - studium pro absolventy II. stupně nebo zájemce o 

specializované účelové studium (p íprava ke studiu na 
vysokých školách p íslušného zamě ení), délka studia 4 roky  

                              

  Žáci, kte í prokáží mimo ádné studijní p edpoklady, mohou být za azeni do vyučování s vyšší 
hodinovou dotací týdně. 
 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími pot ebami 
Komárek Aleš  p íčná flétna – uč. D. Rosová 

Juráková Karolína        housle – uč. S. Píšová 

 
 

RVHV 

 Naše škola spolupracuje více jak 30 let se Základní školou Polabiny II v systému RVHV 
(rozší ená výuka hudební výchovy). Pedagogové obou škol se podílejí na náborech v mate ských 
školách Pardubic. V 1. t ídě ZŠ docházejí žáci do ZUŠ na společnou hodinu rytmické a pohybové 

průpravy. Během výuky v 1. pololetí si žáci za pomoci učitelů ZUŠ vyberou hudební nástroj, na který se 
učí hrát po dobu školní docházky. V rámci rozvrhu ZŠ mají zvýšený počet hodin hudební výchovy a 

sborového zpěvu.  
Tento ojedinělý projekt hudebního vzdělávání má jednoznačně pozitivní vliv na celkové estetické 
vnímání dětí. 
 

P ehled učebních plánů 

 Vyučování v jednotlivých oborech ZUŠ probíhá dle rámcového vzdělávacího programu pro 
základní umělecké vzdělávání.         
 

ŠVP    - školní vzdělávací program je platný od 1. 6. 2012, s účinností od 1. 9. 2012. 
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6. Údaje o p ijímacím ízení

OBOR Počet vybraných žáků Počet p ijatých žáků 

I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň
HO 359 3 61 3 

TO 50 1 2 1 

VO 28 6 28 6 

LDO 6 0 6 0 

Průzkum probíhá na 35 mate ských školách. 
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7. Výsledky vzdělávání žáků 

 

 
Počty žáků a studentů (údaje platné k  1. ř. 2019) 

 

obor počet taneční výtvarný lit.-dram. hudební 
 celkem    individ. kolektiv. 

žáci celkem (vč. p ípr. studia) 1060 133 257 54 575 41 

z toho dívky 760 129 178 46 376 31 

studium pro dospělé 16 3 0 3 10 0 

z toho ženy 15 3 0 2 10 0 

 

  

 

 
 

Prospěch žáků (údaje platné k 30. 6. 2019) 

 

obor počet žáků 
prospěl 

s vyznamen. 
prospěl neprospěl ukončil/ 

neklasifik. 

hudební 608 562 42 2 54/2 

taneční 145 105 2 0 7 

výtvarný 265 257 8 0 43 

literárně-

dramatický 

48 48 

 

0 0 21 

 

 

 

 
Prospěch dospělých studentů (údaje platné k 30. 6. 2019) 

 

obor počet 
studentů 

prospěl  
s vyznamen. 

prospěl neprospěl ukončil/ 
neklasifik. 

hudební 10 10 0 0 2 

taneční 3 3 0 0 0 

výtvarný 0 0 0 0 0 

literárně – dramatický 4 4 0 0 0 
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8. Úspěchy žáků v p ijímacím ízení na vyšší typ škol 
 

Hudební obor 

  

 St ední školy 

     

 

 

 

 

Taneční obor 

 

     Ve školním roce 201Ř/201ř nevykonal žádný žák tanečního oboru p ijímací zkoušky na st ední školu 
uměleckého zamě ení.      
      

 

Výtvarný obor 

 

      St ední školy 

 

Jméno Škola Pedagog 

Barbora Ticháčková Konzervato  Brno J. Zav el 

Matyáš Kratochvíl Konzervato  Pardubice T. Macl 

Jméno Škola Pedagog 

Cvachová Eliška SUPŠ Ústí nad Orlicí E. Jebavá 

Grajová Lucie 
Škola cestovního ruchu - grafický 
design 

E. Jebavá 

Jáchym Šenký  Stavební lyceum Hradec Králové K. Pappová 

Andrea Krajslová 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí- interiérový design  

M. Panchártková 

Daniela Rychlá SUPŠ Praha  Žižkov - malba P. Závodná 

Elen Machačová SUPŠ Helenín, malba a ilustrace P. Závodná 

Vojtěch Rucker SŠUD Brno, motion design P. Závodná 

Eliška Racková 
Škola cestovního ruchu - grafický 
design 

P. Závodná 

Babeta Loučková 
Gymnázium s rozší eným vyučováním 
VV Praha 

I. Tobiášová 
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     Vysoké školy 

 

 

 

 

 

Literárně-dramatický obor 

 

      Vysoké školy 

 

 

 

 

 

  
 

 

      

Jan Sádovský 

St ední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku Hradec 
Králové  
 

I. Tobiášová 

Barbora Broklová 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí I. Tobiášová 

Adéla Černá 
St ední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí J. Vojtíšek 

Jméno Škola Pedagog 

Tereza Laštůvková Fakulta architektury ČVUT K. Pappová 

Magdaléna Bártová   Fakulta architektury ČVUT I. Tobiášová 

Agáta Syrová Fakulta architektury ČVUT I. Tobiášová 

Petr Brancuský Fakulta architektury ČVUT I. Tobiášová 

Nataly Schattingerová 
Fakulta výtvarných umění Vysokého 
učení technického v Brně - malba 

I. Tobiášová 

Jméno Škola Pedagog 

Anna ehů ková KVD DAMU Praha K. Litterová 

Barbora Lohniská  KVD DAMU Praha K. Litterová 

Kate ina Dojčánová Filmová věda FF UP Olomouc K. Litterová 
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9. Soutěže a p ehlídky

Hudební obor 

Termín Název Úroveň Dosažený výsledek Pedagog 

25. - 27.

10. 2018

Mezinárodní akordeonové 
dny 

C 2x st íbrné pásmo I. Holomková 

20. 2. 

2019 

Okresní kolo soutěže ZUŠ – 

komorní hra smyčcových n. O 3x 1. cena + postup 

H. Burianová, 
S. Píšová, 
R. Píša 

27. 2. 

2019 

Okresní kolo soutěže ZUŠ – 

komorní hra dechových n. O 5x 1. cena + postup 

J. Zav el, 

D. Rosová, 
M. Postlerová, 
V. Sedlák, 
N. Mertová 

15. 3. 

2019 

Krajské kolo soutěže ZUŠ 
ve h e na akordeon 

K 

2x 2. cena, 1x 1. 

cena, 1x 1. cena + 

postup 

I. Holomková 

19. 3. 

2019 

Krajské kolo soutěže ZUŠ – 

komorní hra smyčcových n. K 

1x 3. cena, 1x 1. 

cena, 1x 1.cena + 

postup 

H. Burianová, 
S. K ížová, 
S. Píšová, 
R. Píša 

20. 3. 

2019 

Krajské kolo soutěže ZUŠ – 

komorní hra dechových n. K 
3x 3. cena, 1x 1. 

cena + postup 

D. Rosová, 
M. Postlerová, 
V. Sedlák, 
J. Zav el 

25. – 28. 

4. 2019

Celostátní kolo soutěže ZUŠ 
– komorní hra dechových n. C 2. cena J. Zav el 

10. – 12. 

5. 2019

Celostátní kol soutěže ZUŠ 
– hra na akordeon

C 4x 1. cena I. Holomková 

17. – 19. 

5. 2019

Celostátní kolo soutěže ZUŠ 
– komorní hra smyčcových
n. 

C 1x 3. cena R. Píša 

2. 6. 2019 
Mezinárodní interpretační 
soutěž žestě Brno 

M 1. cena J. Zav el 

27. – 28. 

5. 2019
Svitavské komo ení 4x zlaté pásmo 

R. Píša, 
J. Zav el, 
P. Merta, 

O. Hromádko 
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Taneční obor 

Termín Název Úroveň Dosažený výsledek Pedagog 

26. - 28.

10. 2018

Celostátní kolo p ehlídky 
scénického tance 

Jablonec nad Nisou 

CK ocenění N. Gregorová 

3. 4. 2019 P ehlídka scénického tance 

dětí 
Ústí nad Orlicí 

KK ocenění N. Gregorová 

4. 5. 2019 P ehlídka scénického tance 

dospělých, Jaromě  

KK postup do ÚKola, 
ocenění 

N. Gregorová 

14. - 16.

8. 2019

Siraex – festival tance 

Klášterec nad Oh í 
CK - N. Gregorová 

Výtvarný obor 

Termín Název Úroveň Dosažený výsledek Pedagog 

květen 

2019 

16. celostátní p ehlídka
výtvarných 

prací dětí a mládeže 201ř 

Zlín 

C - 

E. Jebavá, 
K. Pappová, 
P. Závodná, 
J. Vojtíšek 

M. Panchártková 

I. Tobiášová 

Literárně-dramatický obor 

Termín Název Úroveň Dosažený výsledek Pedagog 

íjen 
2018 

Nahlížení – celostátní dílna 
mladého divadla 

C účast 
s rozpracovanou 

inscenací 

K. Litterová 

b ezen 
2019 

P ehlídka LDO ZUŠ - 
kolektivy 

K Zlaté pásmo s 
postupem 

K. Litterová 

duben 

2019 

Dětská scéna K 3 x postup K. Litterová 

duben 

2019 

Wolkrův Prostějov K diplom K. Litterová 

duben 

2019 

Svitavský Fanda K doporučení s 
postupem 

K. Litterová 
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Literárně-dramatický obor 

Termín Název Úroveň Dosažený výsledek Pedagog 

květen 
2019 

Prima sezóna C doporučení 
s postupem na 

Jiráskův Hronov 

K. Litterová 

červen 

2019 

Dětská scéna C 2 x postup K. Litterová 

červen 

2019 

Wolkrův Prostějov C postup K. Litterová 

červen 

2019 

P ehlídka LDO ZUŠ - 
kolektivy 

C Zlaté pásmo K. Litterová 

červen 

2019 

Mladá scéna C účast K. Litterová 

srpen 

2019 

Jiráskův Hronov C účast 
v doprovodném 
programu 

K. Litterová 

POZN.: úroveň: okresní  - O, krajská (oblastní) - K,  celostátní  - C,  mezinárodní  -  M 
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10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, ve ejná činnost
        10.1 Akce organizované školou (večírky, výchovné koncerty, soust edění, …) 

Hudební obor 

Termín Název Místo Jméno 

5. - 7. 10. 2018
Soust edění smyčcového 
orchestru 

Chotěbo  

D. Hlava, 

H. Burianová, 
R. Píša, 
S. Píšová 

7. 10. 2018 Muzikálové p edstavení VčD N. Gregorová 

8. 10. 2018 
Muzikálová p edstavení pro 
školy 

VčD N. Gregorová 

12. 10. 2018 Podzimní městské slavnosti T ída Míru J. Bezdíček 

25. 10. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

6. 11. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

8. 11. 2018 Koncert studentů Konzervato e ZUŠ Lonkova N. Mertová 

15. 11. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

20. 11. 2018 Koncert učitelů ZUŠ Lonkova R. Hönig 

22. 11. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

24. 11. 2018 Soust edění DPS „Slavíček“ ZUŠ Lonkova 

M. Trunečková, 
G. Královcová, 
R. Hönig 

27. 11. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

29. 11. 2018 Kytarová soutěž M. Giulianiho ZUŠ Kosmonautů J. Bezdíček 

3. 12. 2018 
Vánoční koncert DPS 
„Slavíček“ 

ZUŠ Lonkova 
M. Trunečková, 
R. Hönig 

4. 12. 2018 Orchestrální koncert ZUŠ Lonkova 
R. Hönig, 
N. Mertová 

6. 12. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

11. 12. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova A. Nehněvajsová 

11. 12. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova B. Rind 
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Hudební obor 

Termín Název Místo Jméno 

17. – 18. 12. 

2018 
Vánoční po ady pro MŠ a ZŠ ZUŠ Lonkova R. Hronová 

18. 12. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova 
S. Píšová, 
R. Píša 

20. 12. 2018 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova S. K ížová 

10. 1. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

15. 1. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

17. 1. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

22. 1. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova G. Královcová 

24. 1. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

14. 2. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

18. 2. 2019 Kytarová seance ZUŠ Kosmonautů J. Bezdíček 

19. 2. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

21. 2. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

21. 2. 2019 Kytarová seance ZUŠ Kosmonautů J. Bezdíček 

26. 2. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

27. – 28. 2. 

2019 

Muzikálová p edstavení pro 
školy 

KD Hronovická K. Litterová 

28. 2. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

5. 3. 2019 Akordeonové pohlazení ZUŠ Lonkova I. Holomková 

7. 3. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

8. 3. 2019 Bacha na Bacha ZUŠ Lonkova S. K ížová 

12. 3. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

14. 3. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

19. 3. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

21. 3. 2019 Koncert 5. A ZUŠ Lonkova R. Hönig 
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Hudební obor 

Termín Název Místo Jméno 

26. 3. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

28. 3. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

2. 4. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

4. 4. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

6. 4. 2019 Soust edění pěveckých souborů ZUŠ Lonkova 
M. Trunečková, 
R. Hönig 

9. 4. 2019 Všeoborový koncert KD Hronovická R. Hronová 

11. 4. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

15. 4. 2019 Jarní koncert DPS „Slavíček“ ZUŠ Lonkova 
M. Trunečková, 

R. Hönig 

16. 4. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

23. 4. 2019 Hraje celá rodina ZUŠ Lonkova 
P. Merta, 

N. Mertová 

25. 4. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

2. 5. 2019 Absolventský koncert ZUŠ Lonkova R. Hönig 

7. 5. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

9. 5. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

16. 5. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova M. Pultarová 

21. 5. 2019 Absolventský koncert ZUŠ Lonkova R. Hönig 

22. 5. 2019 Žákovský večírek ZŠ Svítkov J. Zav el 

23. 5. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

28. 5. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova B. Rind 

30. 5. 2019 Absolventský koncert ZUŠ Lonkova R. Hönig 

31. 5. 2019 ZUŠ OPEN Pardubice 
R. Hronová, 
R. Hönig 

4. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

6. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 
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Hudební obor 

Termín Název Místo Jméno 

11. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

12. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova R. Hönig 

13. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova K. Haklová 

14. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova G. Královcová 

18. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova D. Rosová 

19. 6. 2019 Muzikoterapeutická pohádka ZUŠ Lonkova G. Nobilisová 

20. 6. 2019 Žákovský večírek ZUŠ Lonkova 
R. Píša, 
S. Píšová 

Taneční obor 

Termín Název Místo Pedagog 

17. - 18. 12.

2018 

Vánoční koncerty Lonkova K. Brožová, 

A. Pozdníková 

30. - 31. 1.

2019 

Ukázkové hodiny Dubina 

Polabiny IV 

N. Němcová 

23. 2. 2019 Generálka muzikálu Lonkova N. Gregorová 

27. - 28. 2.

2019 

Muzikál Airmail Hronovická N. Gregorová 

15. 3. 2019 Ukázková hodina Dubina A. Pozdníková 

28. 3. 2019 Ukázková hodina Polabiny K. Brožová 

9. 4. 2019 Všeoborový koncert Hronovická N. Gregorová 

K. Brožová 

16. 5. 2019 Talentové zkoušky Polabiny, Dubina K. Brožová 

A. Pozdníková 

24. – 26. 5. 

2019 

Soust edění žáků Chotěbo  K. Brožová, 

N. Gregorová, 

N. Němcová, 

A. Pozdníková 

10. 6. 2019 Postupové zkoušky Dubina A. Pozdníková 

11. - 12. 6.

2019 

Postupové zkoušky Polabiny K. Brožová 
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Taneční obor 

Termín Název Místo Pedagog 

17. 6. 2019 Ukázková hodina p ípravného 
ročníku 

Dubina A. Pozdníková 

21. 6. 2019 Generálka Lonkova Ped.TO 

24. 6. 2019 Závěrečný koncert VČD Ped.TO 

25. 6. 2019 Ukázková hodina p ípravného 
ročníku 

Polabiny K. Brožová 

Výtvarný obor 

Termín Název Místo Pedagog 

21. 9. 2018 

Uměnovědná exkurze (F. 
Kupka, F. Bílek, Zámek Trója-

V. Škoda 

Praha 

E. Jebavá, 
P. Závodná, 
I. Tobiášová 

25. 9. 2018 Výstava Víta Boučka Galerie Chodba - ul. 

Nová 

10. 10. 2018 Orlíčky dolů! Výstava v SOKA Pardubice 

E. Jebavá, 
P. Závodná, 
K. Pappová, 
M. Panchártková 

prosinec 2018 Vánoční univerzitní strom Pardubice 

E. Jebavá, 
P. Závodná, 
I. Tobiášová 

28. 1. 2019 Výstava Paroboti. A. Lachman He manův Městec 

K. Pappová, 
P. Závodná, 
M. Panchártková, 
I. Tobiášová 

b ezen 2019 Keltové, Národní muzeum Praha I. Tobiášová, 
P. Závodná 

17. 4. 2019 

Návštěva VČG - Pozoruji 

oblohu a Voňavost žluté růže, 
komentovaná prohlídka 

Pardubice E. Jebavá 

17. 5. 2019 
Beseda s M. Halouskem: Písně 
kosmické a Andrew Feustel 

Pardubice E. Jebavá 

květen 2019 Výtvarné soust edění Studenov 

P. Závodná, 
K. Pappová, 
E. Jebavá, 
I. Tobiášová, 
J. Vojtíšek 
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Výtvarný obor 

Termín Název Místo Pedagog 

květen – 

červen 2019 

Výstavy na ZUŠ Lonkova 

Písně kosmické, Měsíc, 
Společná eč, výroční výstava 

Pardubice 

E. Jebavá, 
K. Pappová, 
M. Panchártková 

Literárně-dramatický obor 

Termín Název Místo Pedagog 

zá í 201Ř Intenzivní zkoušky na Airmail ZUŠ K. Litterová 

1. 10. 2018 Návštěva knihovny – výběr 
textů pro p ednesy 

KK Pce K. Litterová 

7. - 8. 10. 2018 Airmail - p edstavení VČD K. Litterová 

6. 10. 2018 Flóra – dílna pro děti Zámecká kavárna Pce K. Litterová 

17. -18. 12.

2018 

Vánoční po ady ZUŠ K. Litterová 

11. 1. 2019 Zkouška s p espáním ZUŠ K. Litterová 

27. - 28. 2.

2019 

Airmail - p edstavení Hronovická K. Litterová 

3. 3. 2019 Celodenní zkouška - Tabák ZUŠ K. Litterová 

12. 3. 2019 Soust edění - Úterý ZUŠ K. Litterová 

24. 3. 2019 Celodenní zkouška - Medvěd ZUŠ K. Litterová 

29. 3. 2019 Krajská p ehlídka ZUŠ ZUŠ K. Litterová 

9. 4. 2019 Všeoborový koncert Hronovická K. Litterová 

10. 4. 2019 Medvěd + koncert 105 ZUŠ K. Litterová 

29. 4. 2019 Tabák – premiéra ZUŠ K. Litterová 

13. 5. 2019 Medvěd – premiéra ZUŠ K. Litterová 

29. 5. 2019 Medvěd + Tabák ZUŠ K. Litterová 

6. 6. 2019 Ferda – zkouška a výstup pro 
rodiče 

ZUŠ K. Litterová 
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Literárně-dramatický obor 

Termín Název Místo Pedagog 

21. 6. 2019 Nádherné úterý – zkouška + 
p edstavení pro rodiče 

ZUŠ K. Litterová 

25. 6. 2019 Otev ená hodina pro rodiče - 
p ípravka 

ZUŠ K. Litterová 

26. 6. 2019 Piknik + vysvědčení ZUŠ K. Litterová 

 

 

 10.2 Mimoškolní aktivity 

 

Hudební obor 

Termín Název Místo Jméno 

1. 9. 2018 Vystoupení Jazz Bandu Vlčí Hab ina 
P. Merta, 

J. Bezdíček 

6. 9. 2018 Vystoupení kapely „105“ DDM Alfa J. Bezdíček 

12. 9. 2018 Kulturní vystoupení Polabiny IV J. Zav el 

22. 9. 2018 Polabinská pouť Polabiny IV 
P. Merta, 

J. Bezdíček 

26. 9. 2018 Slavnostní koncert s KFP Dům hudby R. Hronová 

30. 11. 2018 Rozsvěcení vánočního stromu Polabiny II J. Zav el 

14. 12. 2018 Vystoupení pro nadační fond Palác Hybských 
M. Trunečková, 
R. Hönig 

14. 12. 2018 
Vystoupení na Adventních 

trzích 
Pernštýnské náměstí J. Zav el 

19. 12. 2018 Vánoční po ad pro MŠ Lázně Bohdaneč R. Hönig 

21. 12. 2018 Vánoční koncert Jazz Bandu Vlčí Hab ina 
P. Merta, 

J. Bezdíček 

12. 1. 2019 Vystoupení Jazz Bandu Pardubice 
P. Merta, 

J. Bezdíček 

9. 3. 2019 Koncert Jazz Bandu Vyšehněvice 
P. Merta, 

J. Bezdíček 

11. 3. 2019 
Koncert akordeonového 
oddělení ZUŠ Ústí nad Orlicí I. Holomková 

15. 3. 2019 Muzikantské p ástky Agrobanka J. Hrubeš 
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Hudební obor 

Termín Název Místo Jméno 

21. 3. 2019 Laskavý večer Slatiňany P. Merta 

4. – 5. 4. 2019 Kulturní vystoupení Krajská knihovna Pce G. Nobilisová 

8. – 9. 4. 2019 Kulturní vystoupení Krajská knihovna Pce G. Nobilisová 

16. 4. 2019 Charitativní koncert Dům hudby 
P. Merta, 

M. Trunečková 

16. 4. 2019 Kulturní vystoupení Veska L. Kyncl 

25. 4. 2019 Charitativní koncert Husův Sbor M. Trunečková, 
R. Hönig 

24. 5. 2019 Muzejní noc  Pardubice 

D. Rosová, 
N. Mertová, 
M. Pultarová 

6. 6. 2019 
Vystoupení kapely „105“ – Den 

dětí DDM Alfa J. Bezdíček 

11. 6. 2019 Vystoupení pro seniory Evangelický kostel R. Piskačová 

13. – 15. 6. 

2019 
Zrcadlo umění Pardubice 

N. Gregorová, 

R. Hronová, 
R. Hönig 

 

 

Taneční obor 

Termín Název Místo Jméno 

22. 9. 2018 Polabinská pouť Polabiny K. Brožová 

3. 11. 2018 P edstavení J. Kyliána  
Ostrovy času 

ND Praha N. Gregorová, 

A. Pozdníková, 

K. Brožová, 

E. Čížková 

11. 1. 2019 Vystoupení na plese Pardubice A. Pozdníková 

12. 1. 2019 Vystoupení na plese Pardubice N. Gregorová 

21. 2. 2019 P edstavení Motýlí žena Divadlo 29 N. Gregorová, 

A. Pozdníková, 

K. Brožová, 

I. Sodomková 

7. 5. 2019 P edstavení La Fabrika Praha N. Gregorová 
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Taneční obor 

Termín Název Místo Jméno 

17. 5. 2019 P edstavení Jatka řŘ Praha N. Gregorová 

5. 6. 2019 P edstavení Tanec Pha Divadlo 29 N. Gregorová, 

N. Němcová 

Výtvarný obor 

Termín Název Místo Jméno 

celoročně Výstava v knihkupectví Rákos Pardubice A. Kožená 

duben 

2019 
Výstava v KD Hronovická Pardubice A. Kožená 

květen 

2019 
Na jedné lodi ZUŠ OPEN Pardubice 

P. Závodná, 

M. Panchártková, 

A. Kožená, 

I. Tobiášová, 

J. Vojtíšek, 

K. Pappová, 

E. Jebavá 

červen 

2019 
Můry – výstava Mázhaus Pardubice 

P. Závodná, 

M. Panchártková, 

A. Kožená, 

I. Tobiášová, 

J. Vojtíšek 

srpen 

2019 
Linoryty – výstava FONS Pardubice 

P. Závodná, 

K. Pappová, 

I. Tobiášová, 

E. Jebavá 

Literárně-dramatický obor 

Termín Název Místo Jméno 

18. - 21. 10.

2018 

Nahlížení – celostátní dílna 
st edoškolského divadla 

Bechyně K. Litterová 

1. 3. 2019 Dětská scéna Pardubice K. Litterová 

7. 3. 2019 Wolkrův Prostějov - kraj Pardubice D29 K. Litterová 
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Literárně-dramatický obor 

Termín Název Místo Jméno 

14. - 17. 3. 

2019 

Nanečisto - p ehlídka Most K. Litterová 

5. - 6. 4. 2019 Svitavský Fanda - kraj Svitavy K. Litterová 

6., 8. 4. 2019 Dětská scéna - kraj Pardubice K. Litterová 

27. 4. 2019  Medvěd na benefici pro Kliniku Pardubice – Klub 29 K. Litterová 

15.5.2019 Medvěd + Tabák – Prima 

sezona  

Náchod K. Litterová 

30.5-2.6.2019 Celostátní kolo divadelní 
p ehlídky ZUŠ  

Litvínov K. Litterová, 
K. Mlatečková 

7.-8.6.2019 Dětská scéna - celostátní Svitavy K. Litterová 

13.6.2019 Zrcadlo umění - Medvěd Pardubice K. Litterová, 
K. Mlatečková 

21.-25.6.2019 Mladá scéna – celostátní - 
Medvěd 

Ústí nad Orlicí K. Litterová 

3.8.2019 Jiráskův Hronov - Medvěd Hronov K. Litterová 
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    10.3 Hlavní projekty školy 

    Vedle svého základního vzdělávacího programu realizuje ZUŠ Pardubice-Polabiny nadstandartní 
projekty, které jsou zamě eny na oživování a popularizaci kulturních hodnot a uměleckých aktivit. 

1. Od roku 1řřř ZUŠ Pardubice-Polabiny aktivně naplňuje vlastní vzdělávací projekt ART VADE

MECUM (Pojď se mnou za kulturou), v němž spolupracuje se všemi profesionálními kulturními 
subjekty sídlícími v historické části našeho města. 
   Od roku 2002 plní ZUŠ Pardubice-Polabiny program UNESCO nazvaný Záchrana a udržení 
světového kulturního dědictví. Akce z tohoto programu jsou součástí aktivit UNESCO vykazovaných 
Českým výborem UNESCO. 
   V roce 2019 bylo stanoveno téma roku „Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“. 

2. Všeoborový koncert
Diváci se seznámili s několika jazyky, které se již nevyužívají. Doplněním byla výstava výtvarného 
oboru. Jazyk je hlavním atributem literárně-dramatického oboru. Viděli jsme jazyk v různých formách. 

3. Zrcadlo umění
T ídenního festivalu se účastní zástupci škol, souborů, dětských i dospělých kolektivů. Jedná se o akce 
výtvarného a dramatického oboru, tanečních skupin, hudebních a pěveckých souborů. 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLY 

OPEN ZUŠ 

Svatováclavská pouť 

Hraje celá rodina 

Multikulturní týden 

Týden uměleckého vzdělávání 
Organizace okresního kola soutěže ZUŠ v komorní h e 

Organizace okresního kola soutěžní p ehlídky tanečního oboru ZUŠ 
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10.4  Ve ejná činnost pedagogických pracovníků 

editelka  školy  - Naděžda  Gregorová 

Člen odborné skupiny     Národní ústav vzdělávání Praha 

Poradní sbor pro scénický tanec dospělých        NIPOS ARTAMA  Praha    

Člen komise pro výběrové ízení        MK Praha 

Zrcadlo umění Pardubice 

Multikulturní týden  Pardubice      

Hudební obor 

Úst ední umělecká rada  R. Píša, člen sekce spodních smyčcových nástrojů 

Krajská umělecká rada R. Píša, zástupce vedoucího sekce smyčcových nástrojů 

Okresní umělecká rada I.  Holomková, sekce akordeonů, vedoucí 
S. K ížová, sekce klavírů, vedoucí 
R. Píša, sekce spodních smyčcových nástrojů, vedoucí 
G. Nobilisová, sekce HN, vedoucí 
M. Trunečková, sekce pěvecká, vedoucí 

Školní umělecká rada R. Hronová, R. Hönig, G. Nobilisová, S. K ížová, T. Novotná, 
J. Bezdíček, M. Trunečková, N. Mertová 

Zrcadlo umění R. Hronová  

Taneční obor 

Školní umělecká rada N. Gregorová 

Výtvarný obor 

Okresní umělecká rada J. Vojtíšek 

Školní umělecká rada I. Tobiášová 

Literárně-dramatický obor 

Školní umělecká rada K. Litterová 



 

 

30 

 

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 
tel: 466 415 701 | e-mail: info@zuspardubice.cz | www.zuspardubice.cz 

 

11. Mezinárodní aktivity 

 

 ZUŠ Pardubice-Polabiny je druhou základní uměleckou školou v České republice, která je 
za azena rozhodnutím generálního editele UNESCO z května 2002 do systému ASP net UNESCO. 

  

 ZUŠ propaguje kvalitní vzdělávání tím, že se inspiruje z programů UNESCO v oblasti výchovně 
vzdělávacích cílů - úcta k lidem, k lidským právům, životnímu prost edí, nediskriminaci a trvale 
udržitelnému rozvoji. Každoročně se účastníme setkání P idružených škol UNESCO. Letos se setkání 
konalo v Ostravě. 

V roce 2019 bylo vyhlášeno téma roku „Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“. 

 

            

 

 

  

12. Spolupráce s jinými za ízeními a organizacemi 
 

Magistrát města Pardubic 

Ú ad městského obvodu Pardubic II, I 
ZŠ Polabiny II 
MŠ v Polabinách, Staré Hradiště, Dubina 

KC Dubina 

Archív Pardubice 

ZUŠ Pardubice Havlíčkova, P elouč, Holice, Chrudim, Slatiňany 

Komorní filharmonie Pardubice 

Konzervato  Pardubice 

Gymnázium Dašická, Mozartova Pardubice 

Krajská knihovna Pardubice 

VČG, VČM 

Centrum na podporu integrace cizinců v PK 

ARTAMA Praha 

Český výbor pro UNESCO 

AVP 
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13. Propagační činnost

O činnosti školy vyšla v uplynulém roce celá ada článků v denících MF Dnes, Pardubické  
noviny, v periodikách Radniční zpravodaj, Pravob ežní zpravodaj. 

Aktuálně jsou funkční webové stránky, facebook školy, výtvarného a literárně-dramatického 
oboru. Zde jsou pravidelně umístěny informace o akcích a činnosti školy. Na konci každého pololetí 
p ipravujeme pro žáky, rodiče i ve ejnost informační bulletin INFORMATORIUM. Informační letáky 
jsou umístěny nap . v Informačním centru, během městských festivalů, p i koncertech ZUŠ pro 
ve ejnost, v ZŠ během zápisu do škol, v Pravob ežním zpravodaji. 

Aktuální nabídky akcí jsou umisťovány pravidelně na informační tabuli v ZUŠ Lonkova a na 
vývěskách školy na všech pracovištích. 

14. Materiálně-technické zabezpečení

 V oblasti investiční činnosti škola postupuje ve vybavování jednotlivých oborů podle 
krátkodobých i dlouhodobých plánů a to vždy v souladu s rozpočtovými možnostmi.  

 Od školního roku 201Ř/201ř jsme získali nové prostory – 6 t íd pro hudební obor v ulici Nová. 
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15. Informace o odloučených pracovištích školy

 Pracoviště ZUŠ Pardubice-Polabiny: 

1. ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 editelství, HO a TO 

2. ZUŠ Pardubice-Polabiny, Nová 2Ř2 VO, HO 

3. ZUŠ Pardubice-Polabiny, Kosmonautů 274 HO, LDO 

4. Gymnázium Pardubice, Mozartova 449 HO, TO 

5. ZŠ Pardubice Dubina, E. Košťála Ř70 HO, TO a VO 

6. ZŠ Svítkov, Školní 74Ř HO, VO 

7. ZŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 10Ř HO 

V rámci spolupráce s vedením ZŠ máme k dispozici na detašovaných pracovištích samostatné učebny. 
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16. Ekonomické zajištění činnosti 
 

Ekonomické údaje jsou uvedeny ve „Výroční zprávě o hospoda ení školy” viz samostatná část tohoto 
dokumentu. 

 

 

 

 

17. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 
 

Oblasti kontrolní činnosti 
  

          - hospitace individuálních i kolektivních výukových hodin, 
 

          - hodnocení úrovně ve ejných vystoupení, 
 

          - prosazování evaluačních principů do práce všech oborů školy (swot analýza oborů a    
   oddělení - výstupy jsou podkladem práce jednotlivých oborů a oddělení), 
 

          - systémová kontrola hospoda ení, 
 

          - uplatnění vnit ního auditu. 
 

 
Kontrola ČŠI se v tomto školním roce nekonala. 

  

Na naší škole není jmenována školská rada. 
 

Výroční zpráva o činnosti školy je každoročně p edkládána Nezávislému spolku P átelé Základní 
umělecké školy v Pardubicích-Polabinách (sdružení rodičů a p átel školy). Výbor této společnosti je 
složen ze zástupců rodičů žáků jednotlivých oborů. Rádi p ijímáme p ipomínky a nápady členů spolku 
ke zlepšení naší práce.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 
tel: 466 415 701 | e-mail: info@zuspardubice.cz | www.zuspardubice.cz 

18. Závěr – hodnocení školy 

 

 Podklady pro hodnocení činnosti školy 

 Rozpracované body pro výroční zprávu 

 Osobní list pedagoga (shrnutí a vyhodnocení jeho činnosti za celý školní rok, názory, náměty, 
p ipomínky k vedení a ízení školy) – formou pohovoru pedagoga s vedením školy 

 

Ze všech závěrů vyplynou požadavky jednotlivých oborů k různým oblastem – nap . vybavení, 
prostorové podmínky, informovanost o škole, formy zlepšení komunikace s rodiči, nabídka seminá ů pro 
pedagogy, ocenění úspěšných žáků aj.  
 

 

1Ř.1 Prostorové podmínky, vybavenost a prost edí školy 

 

 Naše škola má stále 7 pracovišť. Rozt íštěnost pracovišť v sobě nese adu každodenních 
komplikací (absence osobního kontaktu mezi pedagogy, nedostatečná možnost týmové spolupráce, 
absence zázemí pro pedagogy, hluk ze společných prostor apod.).  
Zároveň však pokrýváme zájem o výuku v okrajových částech města, kde žáci v rámci budovy 
základní školy p echázejí za minimálních časových ztrát i bezpečnostních rizik do výuky ZUŠ. 
 

 

 Zlepšení vybavenosti pracovišť p es některá negativa pokračuje postupně podle dlouhodobých 
plánů. Škola dostala finanční prost edky na vybavení učeben v ul. Nová. 

Trvale nevhodná je velikost tanečních sálů. V Lonkově ulici je zcela nevyhovující povrch, na 
kterém taneční výuka probíhá. Povrch v sále Lonkova je v návrhu oprav, které budou postupně 
plněny po dohodě s novým majitelem budovy. 
Vzhledem k multifunkčnosti prostor i majetkoprávním vztahům nelze tuto situaci uspokojivě 
vy ešit.  
Malé jsou i učebny VO v ul. Nová a některé učebny HO v ul. Kosmonautů, kde zcela chybí 
jakákoli zvuková izolace. V učebně na VO byl odstraněn nefunkční sprchový kout a t ída se 
zvětšila. 
 

 Žádosti na koupi nových nástrojů jsou ešeny podle plánu nákupu, aktuálních pot eb a finančních 
možností. Byly zakoupeny nové kopírky, vybavení t ídy HO v ul. Nová, ada hudebních nástrojů 
aj. 
 

 Dlouhodobým strategickým cílem pro školu jsou nové prostory s odpovídající kapacitou 
výukových prostor, které budou splňovat specifické požadavky jednotlivých oborů a budou 
odpovídat současným požadavkům moderní umělecké vzdělávací instituce.  
Výhledově se jedná o prostorách v Polabinách I na místě staré MŠ. 
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1Ř.2 Obsah a průběh vzdělávání 
 

 Vzdělávání v ZUŠ se ídí RVP ZUV, v červnu byly zpracovány aktuální p ipomínky k ŠVP pro 
nový školní rok.  
 

 Žáci mají nadále možnost navštěvovat soubory školy – Jazz Band JP, Zobcertino, Zaviband, 

hudební skupinu „105“, smyčcový orchestr, souborovou hru, BT studio, Eden TO), soubor 

Čistírna (LDO) aj. Nadále budeme motivovat naše žáky ke zvýšení zájmu a uplatnění v souborové 
práci. Rádi využijeme jejich nápady a poznatky p i plánování aktivit, p ípravě akcí a výjezdů 
školy, návštěvách koncertů a vystoupení. 

 

1Ř.3 Výsledky vzdělávání 
 

 Škola má adu vynikajících pedagogů. O tom svědčí úspěchy v soutěžích republikových i 
zahraničních (viz tabulka) i dlouhodobý vysoký zájem o výuku v naší škole. Pedagogové úspěšně 
p ipravili i žáky k talentovým zkouškám na st ední nebo vysoké školy s uměleckým zamě ením. 

 

 Da í se nám po ádat společné akce všech oborů – nap . všeoborový koncert. Nadále považujeme 
za velmi důležité mezioborové vztahy, vedeme žáky k toleranci názorů druhých, k pochopení a 
ocenění práce jiných oborů.  
 

 Naše škola se podílí na organizaci soutěží, v loňském roce jsme zajišťovali okresní kolo soutěže 
ZUŠ ve h e na dechové nástroje a taneční obor, školní soutěž Bacha na Bacha, Slavík v rámci 
Zrcadla umění. 

 

 

 

18.4 Informační a komunikační systém školy, spolupráce s rodiči a   organizacemi města 

 

 Jako zdroj informací škola plně a aktuálně využívá svoje webové stránky, které mají vysokou 
návštěvnost. Dále facebook školy, výtvarného a dramatického oboru. Vždy v pololetí vydáváme 
informační bulletin školy Informatorium, který využíváme jako zdroj aktuálních informací o 
akcích oborů a škole, rozhovory s úspěšnými žáky, malá zamyšlení. Na ve ejných akcích 
využíváme informační letáky, v tisku pak články, hodnocení a pozvánky. 

 

 Pokračujeme ve spolupráci se ZŠ Polabiny II., kde zajišťujeme výuku pohybové a rytmické 
p ípravy a hru na nástroj ve t ídách s rozší enou výukou hudební výchovy. 
 

 Vítáme spolupráci s rodiči a podporujeme jejich zapojení do činnosti Výboru NS P ZUŠ. Snažíme 
se p esvědčit je k vlastní umělecké tvorbě (Hraje celá rodina) a p edevším zapojení k účasti na 
akcích školy (Mlýny). 
 

 Prohlubujeme dlouholetou spolupráci s institucemi města, kulturními a vzdělávacími organizacemi 
(Konzervato  Pardubice, Gymnázium Mozartova Pce, Gymnázium Dašická Pce, Krajská 
knihovna, Komorní filharmonie Pardubice, VČGalerie, Informační centrum Pardubice, základní a 
mate ské školy). 
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1Ř.5 ízení školy, personální práce, DVPP 

 

 Statutární zástupce a zástupce editele školy se osobně podíleli na ízení školních i mimoškolních 
akcí. S vedením školy spolupracují vedoucí oborů, oddělení (umělecká rada školy). Poradním 
orgánem editelky je pedagogická rada. Vzhledem k mnoha pracovištím je nejdůležitější kontakt 
s učiteli, který napomáhá k organizačnímu zajištění běžné výuky i po ádaných akcí. 

 

 Vzhledem k věkové struktu e pedagogického sboru se zamě ujeme na hledání kvalitních 

mladých učitelů s p edchozím dobrým vzděláním na st edních a vysokých školách uměleckého 
směru. Škola má velmi dobré zkušenosti se svými bývalými absolventy, kte í mají ke škole vztah a 
p edpoklad k tomu, aby pokračovali v dobré pedagogické práci. 
Pouze s výborným pedagogickým sborem je škola schopna obstát v konkurenci ostatních 
vzdělávacích a zájmových subjektů i čelit atraktivním (mnohdy netvůrčím) způsobům trávení 
volného času. 
 

 Během školního roku se poda ila ada hodnotných akcí pro naše žáky i širokou ve ejnost. Aktivita 

a nasazení pedagogů jsou na vysoké úrovni. Snažíme se zapojit co nejvíc žáků a zvýšit tak 
povědomí ve ejnosti o práci a výsledcích naší školy. Je t eba dál zlepšovat pracovní prost edí a 
technickou vybavenost na všech pracovištích bez ohledu na majetkoprávní vztah k místu výuky. 
 

 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je na vysoké úrovni (viz tabulka). 
 

 P evážná část učitelů a nepedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní nejrůznějších seminá ů. 
Škola vynakládá nemalé finanční prost edky na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které 
je považováno za důležitou součást moderní a kvalitní pedagogiky. 

 

 

 

Mgr. Naděžda Gregorová 

                   editelka školy 

 

V Pardubicích, 15. íjna 2019 
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1ř. P ílohy

  Obrazová příloha 
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Dům dětí a mládeže - ALFA  a 
odloučené pracoviště DELTA a 

odloučené pracoviště KD Hronovická 



Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334
Družby 334, 530 0ř Pardubice 
IČ: 4Ř1 612 33, bankovní spojení: 27221ř7/0300 
tel.: 469 811 767, www.ddmalfa.cz, e-mail: ddmalfa@ddmalfa.cz 
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za 
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1. Základní údaje o zařízení 
 
Název zařízení: 
 Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III, Družby 334. 
Úplná adresa: 

 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny III. 
IČ: 481 612 33. 
Rezortní identifikátor zařízení (IZO): 

600 096 670. 
Pracoviště: 
 Hlavní pracoviště ALFA:   Družby 334, 530 0ř Pardubice. 
 Odloučené pracoviště DELTA: Gorkého 276Ř, 530 02 Pardubice. 
 Odloučené pracoviště KD Hronovická:  

Hronovická 4306, 530 02 Pardubice. 
Zřizovatel: 
  Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 
Statutární orgán právnické osoby: 

  Mgr. Miloš Adamů, MBA, ředitel zařízení. 
Zástupce ředitele: 

Bc. Pavla Pleskotová.  



3 
 

Vedoucí pracovišť: 
 Hlavní pracoviště ALFA:   Bc. Pavla Pleskotová. 
 Odloučené pracoviště DELTA: Soňa Petridesová. 
 Odloučené pracoviště KD Hronovická:  

Barbora Ulrychová, od 1.8. Martina Ondřejová. 
Pedagogická rada: 

Je tvořena vedoucími jednotlivých oddělení pracovišť. 
Adresa pro vzdálený přístup: 
 www.ddmalfa.cz, e-mail: ddmalfa@ddmalfa.cz. 
Datová schránka: 

 ID datové schránky: jr4efn 
Telefony: 

 Hlavní pracoviště ALFA 
469 811 767: ředitelna a hospodářské oddělení. 
466 400 157: oddělení estetiky a oddělení pohybové výchovy. 
468 002 102: oddělení tance a přírodovědy. 
776 374 514: oddělení hudby a sportu. 
777 670 598: oddělení techniky a jazyků. 
   
Odloučené pracoviště DELTA 
605 268 303: vedoucí odloučeného pracoviště. 
466 303 990: hospodářský úsek. 
603 548 782: oddělení estetiky, hudby, jazyků. 
466 310 563: oddělení vědy a techniky. 
466 301 013: oddělení tance a sportu. 

 
 Odloučené pracoviště KD Hronovická 
 777 176 909: vedoucí odloučeného pracoviště. 
 734 390 814: technický úsek. 
 
2. Charakteristika zařízení a jeho hlavní úkoly 
 

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, je školským zařízením, 
které pracuje jako středisko volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zřizovatelem Domu dětí 
a mládeže je Statutární město Pardubice. Do právní subjektivity vstoupil DDM ALFA 
1. 1. 1994 a do sítě škol a školských zařízení byl zařazen k 26. 3. 1řř6 pod č. j. 2ř7/ř6-00. Od 
1. 1. 2014 se DDM ALFA rozšířil o odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 265Ř. Od 1. 1. 
201Ř se DDM rozrostl o další odloučené pracoviště KD Hronovická, Hronovická 406. 

Zařízení uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnosti pro děti, 
mládež, rodiče, pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce v jejich volném čase 
pravidelnou zájmovou činností. Dále provádí činnosti příležitostné, spontánní, individuální, 
osvětové, informační a prázdninové. V neposlední řadě mezi aktivity Domu dětí se řadí také 
olympiády, soutěže MŠMT, turnaje, příměstské a výjezdové tábory včetně různých akcí 
během celého školního roku včetně letních prázdnin. Stěžejním zaměřením je pravidelná 
činnost v zájmových útvarech. Druhým zaměřením pro účastníky kroužků, širokou veřejnost, 
zřizovatele včetně jeho městských obvodů tvoří nepravidelné akce. Poslední, ale neméně 
důležité jsou pobytové a vícedenní výlety a soustředění. V KD Hronovická pořádáme 
volnočasové aktivity pro děti a mládež jak pravidelné Ězájmové kroužky pro taneční souboryě, 
tak nepravidelné (akce, soustředění, přednášky, vernisážeě, dále kulturní akce pro širokou 
veřejnost od nejmladších účastníků až po seniory Ěpředstavení a akce uměleckých 
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a hudebních souborů a skupin). Nedílnou součástí práce v KD je spolupráce se zřizovatelem 
na velkých akcích, jako např. Oceňování pedagogických pracovníků, Sportovec roku, 
pravidelné aktivity pro seniory apod. včetně spolupráce s dalšími školami, školskými 
zařízeními a neziskovými organizacemi.    

Ve školním roce 2018/2019 bylo do 262 zájmových útvarů přihlášeno 2 666 (do 31. 10. 
2018 2 501) účastníků. Příležitostných akcí se zúčastnilo 19 616 zájemců. Do soutěží MŠMT 
se přihlásilo 7 912 účastníků, do pobytových akcí se přihlásilo 141 zájemců a příměstských 
a výjezdových táborů navštívilo ve školním roce 720 dětí a mládeže. 

V DDM ALFA pracují zkušení zaměstnanci, jak pedagogové, tak nepedagogové. 
Interní pedagogičtí zaměstnanci splňují pedagogické vzdělání, procházejí průběžně dalším 
vzděláváním. Externích zaměstnanců, vyučujících v přímé pravidelné činnosti, pracovalo 
v DDM celkem 121. Splňují všechna kritéria pro práci s dětmi, mládeží a dospělými. Mají 
uzavřenou řádnou pracovní smlouvu, splňují lékařské požadavky včetně trestní bezúhonnosti. 
Účastní se pravidelných školení z bezpečnosti při práci, procházejí dalším pedagogickým 
vzděláváním, organizovaných DDM ALFA Ěve spolupráci s MŠMT a NIDVě, spolupodílejí 
se na plánech zájmových útvarů a pomáhají při různých akcích, výletech a táborech. 

 
Hlavní pracoviště ALFA 
 

Pracoviště ALFA sídlí od 1. 1. 1řř5 v rekonstruovaných prostorách bývalé mateřské 
školy. Pro činnost slouží 3 budovy, z toho jedna je dvoupodlažní. V budově „B“ je část, která 
je zčásti hospodářská a z části určená pro činnost kroužků. Jsou zde kanceláře ředitele 
a hospodářského oddělení, údržbářská dílna a šatny. Pro kroužky zde slouží modelářská dílna, 
ve které pracují Letečtí modeláři včetně Elektrotechnického kroužku a kroužku Malý kutil. 
Pro zájemce o keramiku je určena keramická dílna se sušárnou, dvě keramické pece, místo 
zde mají dva hrnčířské kruhy. Pro přírodovědnou činnost, je určena přírodovědná učebna 
s přilehlou místností pro chov drobných zvířat a spojovací chodbou mezi budovou „A“ a „B“, 
upravenou jako zimní zahradou, ve které je voliéra pro exotické ptáky, terária pro chov hadů 
a dalších zajímavých exotických zvířat. Ze zimní zahrady, která je využívaná také jako 
čekárna pro děti a rodiče, se vychází do atriové zahrady, kde je vybudovaná bylinková 
zahrádka, letní želvárium, výběh pro morčata a králíky, zahradní domek a lavičky se stoly pro 
venkovní činnost. Z boku budovy „A“, ze zahrady je vchod do terárií, kde rovněž pracují 
kroužky teraristů. 

Další částí, která je dislokovaná u budovy „B“ je získaná a zrekonstruovaná budova 
„C“, která byla DDM přidělena od zřizovatele a veřejnosti zpřístupněna od září 2006. V této 
budově je velká místnost Ěkterá vznikla spojením dvou menšíchě, která je určena pro kroužek 
ALFÍK Ěpro předškolní dětiě a Klubíčko ALFA. Další učebnou je kuchyň, která je využívána 
i dalšími zájmovými útvary, jako je např. Vaření. Další velkou částí, která zabírá velkou část 
budovy, je učebna Klub Alfík. Schází se tam účastníci kroužků Alfík a Klubíčko ALFA a dle 
potřeby i hudební a taneční soubory. Vedle Klubu je místnost pro individuální činnost 
kroužků Hry na klávesové nástroje. V budově je ještě kancelář pro pedagogické pracovníky, 
velká chodba a sklad pro folklórní soubor Radost. 

Poslední budovou je část „A“, která je dvoupodlažní a tvoří hlavní část DDM. Vchází se 
v ní nejdříve do hlavní šatny se šatnářkou. V přízemí se nacházejí dva sály, první je taneční se 
zrcadlovou stěnou a postranní místností, sloužící jako krojovna pro potřeby folklorního 
souboru Radost, druhý je sportovní sál, využívaný sportovními kroužky, doplněný skladem 
tělovýchovných potřeb a nářadí. V předsálí sportovního sálu je zástěna pro čtyři pingpongové 
stoly, které se využívají pro činnosti kroužků včetně sportovních akcí. V prvním poschodí se 
nachází malý taneční sál, určený pro taneční a folklórní soubory Radost, HPM Dance Studio, 
dále kroužky Pohybové výchovy + rytmika, Street dance, Orientální tanec a zájmové útvary 
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Moderní tanec a Baletní přípravka. Hned vedle sálu nám vznikly rozdělením knihovny dvě 
učebny pro stoupající zájem dětí o početné jazykové a šachové kroužky včetně kroužku Flétna 
a nově Legorobotika. Následuje nově zrekonstruované počítačové učebny, která vznikla 
sloučením dvou menších pracoven. Nově v učebně probíhá také výuka zájmových útvarů 
Fotografie, Utubering a nově Robotika. Následuje hudební klubovna pro kroužky Kytara. 
Výtvarné zájmové útvary včetně kroužků Příprava na talentové zkoušky pracují v dobře 
vybaveném atelieru. Budova je doplněna kancelářemi pro pedagogy a sklady pro potřeby 
kroužků. 

Pro pravidelnou i spontánní činnost využíváme zahradu, kterou jsme upravili pro sport, 
výtvarnou činnost, přírodovědu a ekologické aktivity. Venkovní víceúčelové hřiště, které již 
velmi nutně potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, využíváme na různé sportovní vyžití včetně 
široké veřejnosti. Naopak pískoviště jsme postupně zrušili pro nezájem veřejnosti. Dále je na 
zahradě hmatová stezka, záhony pro bylinky včetně pěkného přírodního bludiště, které musí 
být neustále udržováno. Venkovní krb, který bude zasluhovat rekonstrukci, slouží pro činnost 
kroužků a příměstských táborů. Údržba živého plotu podél opraveného a natřeného celého 
plotu areálu střediska vyžaduje také neustálou pozornost. Bohužel se nám nedaří se zapojit do 
projektů, které směřují na úpravu stylu zahrady formou oddělených ploch pro různé skupiny 
dětí, mládeže a dospělých včetně asfaltového hřiště. 

Sportovní kroužky využívají prostory tělocvičen sousedních základních škol. 
Využíváme prostory ZŠ Polabiny I., II., III., Závodu Míru a Gymnázium Mozartova. 
„Venkovními“ kroužky jsou sportovní kroužky florbalu, sálové kopané, basketbalu a část 
tréninkových časů pro taneční soubory, pro které bychom z důvodů vysokého počtu účastníků 
a vysokých finančních požadavků ze strany vedení základních škol naléhavě potřebovali 
vlastní tělocvičnu. její pořízení je ale bohužel naprosto nereálné. 
 
Odloučené pracoviště DELTA 
 

Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice bylo školským zařízením, které bylo v roce 
1řŘŘ postaveno jako Stanice mladých techniků a přírodovědců. Tomu také odpovídají 
prostory uvnitř střediska. Budova je třípodlažní. 

V přízemí se nachází Velký sál, využívaný pro přednášky, sportovní a taneční aktivity 
včetně pronájmů především pro ZUŠ Bonifantes. Dále je v přízemí ICM centrum a Poradna 
prvního kontaktu. Hospodářské oddělení a údržba jsou hned vedle šatny u vstupu do budovy. 
Přízemí doplňují kanceláře pedagogů včetně Služby dne. 

První patro nabízí prostory pro zájemce o technické a umělecké obory, jako je 
Keramika, Výtvarné a Rukodělné kroužky, Elektromodeláře, nově Robotiku, Přírodovědný 
kroužek, Železniční modeláře a Šikulky. Patro doplňuje mimo kanceláří pro pedagogy 
a vedení pracoviště také učebna pro přednáškové aktivity včetně soutěží pro školy. 

Ve druhém patře se nachází malý taneční sál pro kroužky Fit Dance, Sebeobrana, 
a Zdravotní cvičení pro dospělé. Dále je tam umístěná zajímavá místnost pro činnost 
s předškolními dětmi v kroužcích Delťáček, Angličtina pro předškoláky včetně výuky na 
hudební nástroje v kroužcích Kytara, Flétna a Klavír. 

Třetí patro spolu s kopulí je určeno výhradně pro Hvězdárnu barona Artura Krause 
DDM ALFA, která jako jediná plní v Pardubicích a celém regionu funkci lidové hvězdárny. 
DDM dlouhodobě spolupracuje s Astronomickou společností. Je hojně navštěvována i přes 
fakt, že potřebuje naléhavě rekonstrukci celé kopule hvězdárny včetně zázemí. DDM 
zpracoval velký projekt, který se zaměřil na opravu hvězdárny, výstavby multimediální 
učebny a přenosného Planetária. 

Nabídka zájmových činností odloučeného pracoviště DELTA vychází z průzkumu 
a mapování zájmu široké veřejnosti. Vychází z tradiční a ověřené nabídky činností, ale 
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přizpůsobuje se i změnám v poptávce a nabízí přirozeně nové zájmové aktivity. Při svých 
činnostech využívá další formy a metody práce v oblasti volného času, které považuje za 
nezbytnou podmínku pro uspokojení zájmu nejenom mladých, ale i dospělých zájemců. 

Pro nejrozšířenější druhy činností – pravidelnou a příležitostnou zájmovou činnost 
i nabídku spontánních aktivit, jsou spádovým územím zejména sídliště Dukla a Višňovka, 
přilehlé městské části a okolní obce. V hlavní spádové oblasti se nachází několik menších 
sídlišť, větší část tvoří rodinné domky. Celá tato oblast v současné době vykazuje mírný 
nárůst mladé generace. 

Budovu kromě DDM užívají na základě smluv ještě další subjekty. Prvním je 
kulturně-vzdělávací zařízení, kterým je pobočka Městské knihovny. Dále jsou pronajaty 
učebny ZUŠ BONIFANTES, která k 1. září 2010 vznikla z občanského sdružení Chlapeckého 
sboru BONIFANTES. Budova je kromě stálých nájemců využívána i pro celou řadu 
krátkodobých pronájmů. 
 
Odloučené pracoviště KD Hronovická 
 

KD Hronovická byl původně Dům a tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ. 
Byl postaven v letech 1924 -1ř26 podle plánů pražského architekta Richarda Goldrreicha. Po 
roce 1950 byl upraven pro potřeby závodního klubu Tesla Pardubice a název změněn na 
KD Tesla. Po roce 1999 byl KD nákladně restaurován a stal se druhou scénou VČD, které zde 
1Ř. ř. 1řřř uvedlo premiéru hry "Sešity chrámové pěvkyně". Bohužel město s VČD nebylo 
schopno tuto druhou scénu udržet. Po roce 2000 bylo zařízení připojeno ke Kulturnímu 
centru Pardubice. 
 Odloučené pracoviště KD Hronovická DDM ALFA získal od svého zřizovatele 1. 1. 
201Ř. Školským zařízením se stal od 1. 2. 201Ř. Primárně je KD určen pro kulturní aktivity, 
které DDM převzal v plném rozsahu od již zrušeného Kulturního centra Pardubice. Naším 
úkolem bylo pokračovat v zaměření KD a usilovat o rozšíření nabídky pro všechny věkové 
skupiny.  
 Převzetí odloučeného pracoviště přineslo řadu nečekaných problémů. Prvně to byl 
značně zanedbaný stav pracoviště, špatně nastavené smluvní podmínky pronájmů a výpůjček, 
venkovní sklady pouze v provizorním režimu, neexistující revizní a bezpečnostně-požární 
řešení KD. Postupně a za finanční podpory zřizovatele se daří odstraňovat vzniklé problémy. 
Potrvá ale ještě delší dobu, než se podaří odloučené pracoviště plně stabilizovat a nastavit 
úroveň práce dle našeho zavedeného standardu. 
 Venkovní část budovy potřebuje naléhavě opravit venkovní padající fasádu, spolu 
s opravou střechy proti zatékání před deštěm. Hronovická má stálé problémy s přesně 
určenými parkovacími místy, zejména pro vystupující soubory a společnosti. Budova je 
vícepodlažní – suterén, přízemí, 1. patro a přístupné podkrovní prostory.  
 V suterénu jsou 3 šatny – pro muže, pro ženy a společná, určené pro rychlé převlečení. 
Dále je v přízemí dílna pro údržbu a 2 místnosti pro rozvaděče Ěhlavní a pro osvětleníě. 
Místnost pro catering je určena pro větší akce a uskladnění nezbytných věcí.  
 V přízemí se nachází velký sál pro akce, kde je možné posadit 450 osob. Hlavní bar je 
určen pro obsluhu na větších akcích. U sálu je technická místnost pro zvukaře a osvětlovače. 
Dále jsou tam nezbytné sklady, místnost pro úklid a WC.   
 V 1. patře se nachází malý sál pro cca 50 osob, dále na balkóně je dalších 50 míst 
k sezení. Dále je v patře kancelář včetně provozní místnosti pro manažera produkce a další 
interní zaměstnance. V patře se nacházel také menší bar, který jsme ale museli zlikvidovat. 
V současné době je zpracovávána studie, která počítá s jeho znovuotevřením a rozšířením 
nabídky.  

http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Tesla_Pardubice
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 Podkrovní prostory jsou plně přístupné, nejsou ale využívané. V budoucnu jsou 
možnosti je rozšířit např. o zkušebny pro hudební soubory.       
    Personální obsazení prochází postupnými změnami za účelem zlepšení a zefektivnění 
práce odloučeného pracoviště. V budoucnu máme plány rozšířit nabídku zájmového 
vzdělávání KD Hronovická pro širokou veřejnost. 
 
3. Personální obsazení 
 
a) interní zaměstnanci na hlavním pracovišti ALFA 
 
ředitel:       Mgr. Miloš  Adamů, MBA 
zástupce ředitele:      Bc. Pavla  Pleskotová 
vedoucí hlavního pracoviště:    Bc. Pavla  Pleskotová 
vedoucí hospodářského oddělení:    Zdena Kadlečková 
vedoucí oddělení estetiky:    Bc. Pavla  Pleskotová 
vedoucí oddělení tance a přírodovědy:  Bc. Hana  Lieberzeitová 
vedoucí oddělení hudby a sportu:    Ondřej Jiránek 
vedoucí oddělení techniky a jazyků:  Bc. Michal Čumpl 
nezařazený pedagog:      Mgr. Lenka  Kupková Ědo 30. ř. 201Řě 
        Bc. Iva  Jiránková  
        Mgr. Petr  Vaško 
pedagog na RD:       Eva  Javoříková 
účetní a administrativní pracovnice:   Romana Theodorová 
údržbář Ěna DPPě:     Mgr. Petr  Vaško 
šatnářka Ěna DPPě:      Bohumila Volná 
 
b) interní zaměstnanci na odloučeném pracovišti DELTA  
 
vedoucí pracoviště:      Soňa  Petridesová 
vedoucí oddělení hudby, jazyků a sportů:   Zuzana Janečková 
vedoucí oddělení tance a estetiky:   Bc. Martin Šantrůček, DiS. 
vedoucí oddělení přírodovědy, techniky a bojových sportů: 
         Petr  Komárek 
nezařazený pedagog:     Bc. Irena  Ducháčová 
pedagog na RD:      Mgr.  Kateřina Majorová 
mzdová účetní, personalista a pokladní:   Radka Knollová 
údržbář:        Bedřich Rotrekl (do 31. 12. 2018) 
         Viktor Martinek (od 1. 12. 2018) 
uklízečka:        Ivana  Makovská 
uklízečka přízemí Ěna DPP, DPČě:    Slávka Rotterová  
šatnářka Ěna DPČě:      Hana  Servusová 
 
c) interní zaměstnanci na odloučeném pracovišti KD Hronovická 
 
vedoucí pracoviště, manažer produkce:   Barbora  Ulrychová (do 31. 7. 2019) 
         Martina Ondřejová Ěod 1. Ř. 201řě  
technický pracovník:      Jiří  Kulhánek 
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d) externí zaměstnanci (pracují jako vedoucí zájmových útvarů) na hlavním pracovišti 
ALFA 
 
 Na hlavním pracovišti ALFA pracovalo ve školním roce 2018/2019 102 externích 
vedoucích ve 4 odděleních. Z tohoto počtu vyučovalo aktivně 78 vedoucích, další se účastnili 
akcí a soutěží. Někteří z vedoucích pracovali na více odděleních a vedli více kroužků 
rozdílného zaměření. 
 
Přehled externích zaměstnanců - hp ALFA 
 
Adamů Anna Utubering 13:30 - 14:55, Utubering 16:30 - 17:55 
Bálský Ivo Základy robotiky 
Boch Vojtěch Základy hry na ukulele 

Brychta Jan 

Florbal - kondiční příprava, Stolní tenis - mírně pokročilí, 
Míčové a sportovní hry, Všesportovky, Florbal - dorost, Florbal - 
dorost, Florbal - mladší žáci, Florbal - mladší žáci, Sálová 
kopaná - starší žáci 

Březovjáková Romana 
Keramika Lázně Bohdaneč, Keramika Lázně Bohdaneč, Točení 
na hrnčířském kruhu 

Ceplová Tereza Angličtina - konverzace mladší, Angličtina - konverzace starší 
Čapounová Marcela Přípravka HOLOUBEK 
Dvořák Daniel Elektrotechnický 
Dvořáková Tereza Hra na zobcovou flétnu, Hra na zobcovou flétnu 
Grulich Pavel Počítačová grafika, Utubering 15:00 - 16:25 
Hás Jan Airsoft 
Hlaváček Vít Airsoft 

Horáková Monika 

Ručičky v hlíně, Keramika pro dospělé, Keramika čtvrtek, 
Keramika středa, Keramika čtvrtek, emeslný atelier, 
Korálkohraní 

Husár Alexandr Letečtí modeláři 

Ježková Barbora 
Taneční gymnastika - mladší ČT, Taneční gymnastika - mladší 
PO 

Jirásková Michaela Angličtina pro dospělé, Angličtina s Míšou 
Jirásková Andrea Ruština začátečníci - dospělí, Ruština začátečníci - děti 
Jírková Lenka Folklorní zpěv 1 
Kelbich Jan Elektrotechnický 

Koblížek Vojtěch 
Hra na elektrické klávesy, Hra na elektrické klávesy, Hra na 
elektrické klávesy 

Koloničný Ondřej Elektrotechnický 

Kopicová Dagmar 
Angličtina - začátečníci 16:30 - 17:25, Angličtina pro věčné 
začátečníky, Angličtina - začátečníci 15:30 - 16:25 

Kratochvílová Pavla Rybáři 
Krpata Martin Airsoft 
Kühnel Ivan Legomodeláři - ÚT, Legomodeláři - PO, Legomodeláři - ČT 
Kukla Jiří Rybáři 
Lebduška Filip Kulečník, Kulečník 
Lednová Vendula Přípravka HOLOUBEK 
Lieberzeit Jeroným Legomodeláři - ÚT, Legomodeláři - ČT 
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Loos Lumír Rybáři 
Machytka Jan Basketbal ĚZŠ BVě, Basketbal 
Miláček Martin Programování - pokročilí 
Mokrenová Jarmila Folklorní zpěv 2, Folklorní zpěv Holoubek 
Mroviecová Lenka Folklorní soubor RADOST 3 

Müllerová Kateřina 
HPM DS BALET - Markéta - mladší, HPM DS - Markéta - 
mladší 

Navrátil Daniel Airsoft 
Němec Jakub Fotografujeme 2, Fotografujeme 1 - ST, Fotografujeme 1 - ÚT 

Neradová Alexandra 
Folklorní soubor HOLOUBEK, Folklorní soubor RADOST 1, 
Folklorní soubor RADOST 2, Alfík 2. pololetí 

Nevřalová Nicole Hra na elektrické klávesy, Hra na elektrické klávesy 
Pácalt Michal Florbal - minipřípravka, Florbal - přípravka 
Pecinová Andrea Dance ALFA - pokročilí, Dance ALFA - začátečníci 

Pejchová Markéta 
HPM DS - Markéta, HPM DS BALET - Markéta - mladší, HPM 
DS BALET - Markéta, HPM DS - Markéta - mladší 

Pleskotová Natálie Badminton, Malířská výtvarná dílna, Muzikálový sen 

Racková Tereza 
Baby´s Latin dance, Hra na zobcovou flétnu, Hra na elektrické 
klávesy 

Ročková Eliška 
Angličtina hrou, Aerobik - mladší, Buď fit, Street dance - 
mladší, Street dance - starší, Baletní přípravka 

Ročková Martina 

Angličtina hrou, Aerobik - mladší, Balet naruby, Buď fit, Dětský 
aerobik, Street dance - mladší, Street dance - starší, Baletní 
přípravka, Sportovky 

Roušová Světlana Lidový tanec a zpěv 
Skučková Anastázie Základy hry na ukulele, Hra na kytaru, Hra na kytaru 
Spurná Klára Hrajeme si 
Svobodová Pavlína Dance ALFA - pokročilí, Dance ALFA - začátečníci 
Svobodová Hana HPM DS - Hanka, HPM DS BALET - Hanka 
Šimon Petr Míčové a sportovní hry 
Škodová Anna Dětská lidová muzika 
Švarcová Lucie HPM DS - Hanka, HPM DS BALET - Hanka 
Vargová Petra HPM DS - Petra, HPM DS BALET - Petra 
Vašíček Roman Basketbal ĚZŠ BVě, Basketbal 
Veselá Ivana Kondiční cvičení 

Vítková Jitka 
Folklorní soubor HOLOUBEK, Folklorní soubor RADOST 1, 
Folklorní soubor RADOST 2 

Vlasáková Lenka 
Textilní dílna, Příprava na talentové zkoušky, Základy kresby 
a malby, Základy kresby a malby 

Vojtěchová Veronika Chovatelé pokročilí 
Vrzal Jan Sálová kopaná - mladší žáci, Hra na kytaru, Hra na kytaru 

Vtípilová Lucie 
Gymnastika - ALFA, Taneční gymnastika - mladší ČT, Taneční 
gymnastika - mladší PO, Sportovky 

Zemková Michaela Lidový tanec a zpěv. 
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e) externí zaměstnanci na odloučeném pracovišti DELTA 
 
 Na odloučeném pracovišti DELTA pracovalo ve školním roce 2018/2019 ŘŘ externích 
vedoucích. Z tohoto počtu vyučovalo aktivně 43 vedoucích, další se účastnili akcí a soutěží. 
Někteří z vedoucích vedli více kroužků rozdílného zaměření nebo spolupracovali na soutěžích 
a pořádaných akcích. V tomto školním roce byla vytvořena 3 pracovní oddělení. 
 
Přehled externích zaměstnanců – op DELTA 
 

Bártová Rozálie Badminton 
Bureš Michal Elektrotechnický kroužek 
Černá Libuše Anglický jazyk začátečníci 
Dočkalová Eliška Anglický jazyk pro nejmenší, Anglický jazyk pokročilí 
Horká Kristýna Florbal ZŠ Studánka 
Janeček Michael Florbal ZŠ Studánka 
Janková Lenka Zdravotní cvičení dospělí, Zdravotní cvičení dospělí 
Jelinek Luděk Rybáři 
Jeníčková Klára Všesportovní příprava 
Jirešová Anna Hudební školička 
Káčerek Michal Hra na kytaru mírně pokročilí, Hra na kytaru začátečníci, Hra na 

kytaru dospělí 
Károlyiová Marta Anglický jazyk začátečníci 
Klein Martin Florbal starší žáci, Florbal starší žáci 
Konopková Natálie Delta DANCE - Dear Dance Studio 
Kopečný Stanislav Plastic models, Hra na kytaru mírně pokročilí, Hra na kytaru 

pokročilí,  
Hra na kytaru začátečníci 

Kotěra Matouš Astronomie pokročilí, Astronomie začátečníci, Experimentárium 
Lebduška Martin Airsoft 
Licek Filip Florbal ZŠ Studánka 
Mácal Filip Železniční modeláři 
Makovič Ivan Plavání začátečníci, Plavání pokročilí 
Málek Tomáš Airsoft 
Mošner Michal Basketbal ĚZŠ BVě, Basketbal 
Němcová Olga Chovatelský Staré Čívice 
Němec Jiří Všesportovní příprava 
Odstrčilová Lucie Hra na flétnu začátečníci, Hra na flétnu mírně pokročilí 
Palonci Miroslav Stolní tenis začátečníci, Stolní tenis začátečníci, Stolní tenis pokročilí 

Panušková Jaroslava 
Jóga pro dospělé, Jóga pro dospělé, Jóga pro dospělé, Jóga pro 
dospělé 

Pardus Luboš Německý jazyk pokročilí dospělí 
Patzák Vojtěch Florbal mladší žáci 
Poláková Barbora FitDance - baby 
Rejdová Barbora Břišní tance 
Rotrekl Bedřich Železniční modeláři 
Roženská Kristina Delta DANCE - Dear Dance Studio 
Růžička Roman Železniční modeláři, Programování 
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Růžička Vojtěch Florbal přípravka 
Samek Lukáš Stolní tenis začátečníci, Stolní tenis začátečníci, Stolní tenis pokročilí 
Špreňar Ladislav Florbal ZŠ Studánka 
Šumník Tomáš Malý chemik 
Tvrdíková Liběna Keramika, Keramika 
Zakopal Karel Všesportovní příprava 
Zelenka Aleš Sebeobrana. 

 

 
f) externí zaměstnanci (pracující jako provozní personál nebo na venkovních akcích) na 
odloučeném pracovišti KD Hronovická 
 
Ducháč Martin 
Gregorová Naděžda 
Hronová Radka 
Jícha Josef 
Nazarov ml. Jiří 
Novák Jiří 
Pejcha Stanislav 

íha Zdeněk 
íhová Věra 

Selinger Filip 
Selinger Pavel 
Šplíchalová Kateřina 
Šplíchalová Magda 
Topolská Jaroslava 
Topolský Milan 
Votava Petr 
 Loučková        Darina 
 
4. Realizace DVPP ve školním roce 2018/2019 
 
Miloš Adamů 

Základy ekonomiky veřejné organizace pro neekonomy 
Spisová služba 
Prezentační dovednosti a rétorika 

Pavla Pleskotová 
Různé vázy a nádoby v keramice 
Spisová služba 
Základy ekonomiky veřejné organizace pro neekonomy 

Soňa Petridesová 
Mramorování – čarovná zahrada 
Spisová služba 
Práce s hlasem a tělem jako cesta k sebeuvědomění a osobnímu růstu 

Hana Lieberzeitová 
Vzdor a tvrdohlavost u předškolních dětí 

Zuzana Janečková 
Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 
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Petr Komárek 
Minerály 

Kateřina Majorová 
rodičovská dovolená – DVPP nemohlo být realizováno 

Martin Šantrůček 
Práce s hlasem a tělem jako cesta k sebeuvědomění a osobnímu růstu 
VŠ - Magisterské studium – Sociální práce, komunikace a aplikovaná psychoterapie 

Ondřej Jiránek 
Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém 

Petr Vaško 
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

Iva Jiránková 
Vzdor a tvrdohlavost u předškolních dětí 

Alexandra Neradová 
Vzdor a tvrdohlavost u předškolních dětí 

Michal Čumpl 
 Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 
Eva Javoříková 
 Rodičovská dovolená – DVPP nemohlo být realizováno. 
Irena Ducháčová 
 Mramorování – čarovná zahrada 
 
5. Pravidelná zájmová činnost 
 

Pravidelná zájmová činnost byla rozdělena do čtyř oddělení hlavního pracoviště 
ALFA a tří oddělení převzatého odloučeného pracoviště DELTA. Odloučené pracoviště KD 
Hronovická provozovalo pravidelnou zájmovou činnost formou pondělních kroužků pro 
soubor HPM. Kroužky byly ale zapsány na hlavním pracovišti ALFA. Celkem se přihlásilo 
do 255 zájmových útvarů 2 666 dětí, mládeže a dospělých v období od 1. ř. 2018 do 31. 5. 
2019.  

Hlavní pracoviště ALFA 
 
 Oddělení estetiky pod vedením Pavly Pleskotové pracovalo s 393 přihlášenými 
účastníky ve 25 zájmových útvarech. Z tohoto počtu bylo 12 kroužků estetických s 95 
přihlášenými dětmi. Jednalo se o kroužky - Korálkohraní a emeslný atelier, dále Malířská 
výtvarná dílna, Textilní a Výtvarná dílna, Papírohraní, Odborné kroužky Základy kresby 
a malby a Příprava na talentové zkoušky. Na ZŠ Polabiny 2 kroužek Veselé tvoření s Verčou. 
Pro děti předškolního věku kroužek Malujeme s radostí a nově Hrajeme si. Oddělení vede 
kroužky keramické s 13 výukami, se 110 přihlášenými účastníky. Jsou určené nejen pro děti 
školní, ale i předškolní, dospělé a rodiče s dětmi. Kroužek keramiky probíhal také na ZŠ 
v obci Lázně Bohdaneč. V oddělení estetiky byly v tomto školním roce kluby s počtem 1ŘŘ 
účastníků. Pro rodiče a jejich děti byl k dispozici v dopoledních hodinách Klub Klubíčko Alfa 
a pro předškolní děti bez doprovodu rodičů Klub Alfík. V odpoledních hodinách Klub 

cukrářů, Vaření a Vaření nejen pro pokročilé. 
 Na Oddělení techniky a jazyků vedeném Michalem Čumplem se pracovalo s 374 
přihlášenými účastníky v 39 zájmových útvarech. Oddělení se skládalo z 12 jazykových 
kroužků, ve kterých nás navštěvovali předškolní, školní i dospělí účastníci. Velký zájem byl 
především o Angličtinu hrou pro předškoláky a o konverzaci. Mezi sportovními kroužky jsme 
měli Šachy a tři kroužky na celkový rozvoj jedince, účastnilo se jich dohromady 66 dětí. 
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U počítačových kroužků vyniká v poslední době Programování, ale největší nárůst se 
uskutečnil ve stále oblíbenějším Utuberingu – měli jsme 3 kroužky s celkovým počtem 32 
dětí. Poslední kategorií na tomto oddělení jsou kroužky technické. Mezi nejoblíbenější 
kroužky patřilo Fotografování a Elektrotechnický kroužek. Nově roste zájem o Základy 
robotiky a Legomodeláře. 

V loňském roce mělo Oddělení tance a přírodovědy s vedoucí Hanou Lieberzeitovou 
577 přihlášených účastníků a 36 kroužků. Taneční složku úspěšně prezentuje Folklorní 
soubor RADOST a HOLOUBEK, velmi oblíbené jsou přípravky tohoto hlavního souboru 
Přípravka Holoubek, Lidový tanec a zpěv. Velmi úspěšné je také HPM DS, které má čtyři 
oddělení, všechna oddělení mají i nedílnou baletní přípravu HPM DS BALET. HPM část 
výuky realizuje na KD Hronovická. Dalšími kroužky jsou Dance ALFA, kde je kroužek pro 
začátečníky i pro pokročilé. Baby´s Latin dance, kroužky Aerobiku pro všechny věkové 
kategorie, Street dance, Gymnastika a Taneční gymnastika. Pro dospělé pak Kondiční cvičení 
a Cvičení RELAX.  Dětská lidová muzika, která velmi úspěšně doprovází soubor RADOST 
a HOLOUBEK na jejich vystoupeních. Přírodovědná část oddělení měla 4 kroužky s 47 
účastníky. Velmi oblíbené jsou chovatelské kroužky pro začátečníky i pokročilé. Stejně tak se 
velké oblibě těší Rybářský kroužek. Kroužek Bylinkáři si již našel své stabilní místo. 

V oddělení hudby a sportu pod vedením Ondřeje Jiránka pracovalo celkem 400 dětí ve 
25 kroužcích. V pododdělení sportu bylo otevřeno 19 kroužků s 245 dětmi. Airsoft, Basketbal, 
nejvíce zastoupený byl kroužek Florbal v kategoriích: minipřípravka, přípravka, mladší žáci, 
dorostenci a specifický trénink kondiční příprava. Dále pak oblíbená Sálová kopaná – mladší 
žáci, přípravka a starší žáci. Činnost těchto zájmových útvarů probíhala v pronajatých 
tělocvičnách základních škol v Polabinách. V DDM ALFA probíhal i kroužek Stolního tenisu 
pro pokročilé, začátečníky a mírně pokročilé. Specifické kroužky jako Radiový orientační běh 
a Kulečník probíhaly hlavně v terénu ĚROBě a v prostorách Maple Pool Clubu 
v Polabinách 1 ĚKulečníkě. Hudební pododdělení bylo zastoupeno 6 kroužky se 155 dětmi. 
Nejpočetnější kroužek Hra na kytaru probíhal v prostorách DDM ALFA v 10 různých 
skupinách. Kroužky Hra na zobcovou flétnu a Hra na elektrické klávesy probíhaly, stejně 
jako Základy hry na kytaru a základy hry na ukulele, taktéž ve specializovaných učebnách 
DDM ALFA. 
 
Odloučené pracoviště DELTA 
 

V oddělení hudby, jazyků a sportů s vedoucí Zuzanou Janečkovou bylo v roce 
201Ř/201ř přihlášeno celkem 42ř účastníků ve 2ř zájmových útvarech, z nichž některé 
probíhaly ve více termínech. Z hudebních kroužků byly v tomto školním roce otevřeny 
kroužky Hra na flétnu začátečníci, Hra na flétnu mírně pokročilí, Hra na kytaru začátečníci, 
Hra na kytaru mírně pokročilí, Hra na kytaru pokročilí, Hra na klavír, Hudební školička 
a Hra na flétnu s klavírním doprovodem. Největší zájem byl v loňském školním roce stejně 
jako v minulých letech především o kroužky Hra na klavír a Hra na kytaru. Dále byly 
otevřeny 3 jazykové kroužky – Anglický jazyk pro nejmenší, Anglický jazyk začátečníci 
a Anglický jazyk pokročilí. Ze sportovních aktivit byly nejnavštěvovanějšími kroužky florbalu 
– otevřeny byly kategorie přípravka, mladší žáci a starší žáci + florbalové kroužky na ZŠ 
Studánka. Dalšími sportovními aktivitami probíhajícími v tomto školním roce byly Stolní 
tenis začátečníci, Stolní tenis pokročilí, Plavání začátečníci, Plavání pokročilí, Badminton, 
Šachy a Zdravotní cvičení.  V kategorii kurzů pro dospělé stále zůstává největší zájem 
o zájmové útvary, které můžeme nazvat tradičními. Patří mezi ně Jóga pro dospělé, Zdravotní 
cvičení pro dospělé a Výtvarný kroužek pro dospělé. Z jazykových kroužků pro dospělé byl 
otevřen Německý jazyk pokročilí. Nově byly v tomto školním roce otevřeny kroužky Výtvarná 
kavárna a Hra na kytaru dospělí. 
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Velmi dobrou práci na Oddělení přírodovědy, techniky a bojových sportů Petra 
Komárka odvádějí všichni vedoucí, kteří se aktivně zapojují do popularizace a osvěty 
přírodovědných a technických oborů mezi dětmi a mládeží v rámci DDM ALFA op DELTA. 
Do zájmových útvarů bylo v roce 201Ř/201ř přihlášeno celkem 211 účastníků 
v 17 zájmových útvarech, z nichž některé probíhaly ve více termínech. Všichni vedoucí 
přírodovědných a technických kroužků se v průběhu roku aktivně zapojovali do přípravy 
svých kroužků, odměnou je tak po několik roků se zvyšující účast v některých kroužcích 
zejména pak Rybáři, Sebeobrana a Airsoft, účast tak předčila očekávání v účasti dětí. Rovněž 
je již po několik roků viditelný trend příklonu dětí k oborům, jako je programování 
a technické kroužky, kde byl zaznamenán převis poptávky. Výuka v zájmových útvarech 
probíhala nejčastěji 1 x týdně po dobu 1 – 1,5 hodiny. Již tradičně dobrý statut má kroužek 
Elektrotechnický, který si získává každým rokem stále větší oblibu, rovněž kroužek 
Železničních modelářů, na němž je patrné odborné a zkušené vedení. Výrazným zájmovým 
útvarem je kroužek Sebeobrana, který si rovněž získal svou stabilní základnu, a jeho počty se 
každým rokem navyšují. Dalším z početných kroužků je Airsoft, který staví především na 
akčnosti a celoročním působení v terénu. Nový směr získal ve školním roce 201Ř/201ř 
kroužek Programování, který je stabilně naplněn. Díky nákupu robotických stavebnic 
využívajících platformu ARDUINO si tak mladí programátoři mohou své znalosti ověřit 
v praxi. Dlouhodobým cílem oddělení je propagovat a popularizovat vědu mezi veřejností, 
především mezi dětmi a mládeží.  Tento cíl je naplňován rovněž prostřednictvím četných 
výukových programů z oblasti fyziky a chemie.  

Do oddělení tance a estetiky Martina Šantrůčka, kde byla také jako interní zaměstnanec 
Irena Ducháčová, se přihlásilo 2ŘŘ dětí ve 2Ř zájmových útvarech. Velmi úspěšnými kroužky 
jsou kroužky Fit Dance - baby a FitDance – mini, v tomto školním roce měl poněkud nižší 
účast kroužek FitDance, který se ale také osvědčil. Velkým počtem účastníků vyniká 
i Všesportovní příprava. Speciálně zaměřeným kroužkem byl kroužek Papírové nebe. Velmi 
dobře fungovala spolupráce se ZŠ Bratranců Veverkových v různých zájmových útvarech, 
jako byl např. Basketbal, Šikovné ruce a také Fit Dance. Velmi oblíbené zájmové útvary na 
oddělení představovala Keramika, Výtvarné kroužky, Šikulky a Šikulátka. Součástí oddělení je 
Dear dance studio pro předškolní a školní děti. Zaměřuje se na balet, moderní a výrazový 
tanec, latinsko-americký tanec a gymnastika. Studio poskytuje dětem a mládeži především 
aktivity na různých soutěžích, přehlídkách, soustředěních a letních táborech. Nicméně po 
vzájemné dohodě byla ukončena spolupráce s Konopkovými, kvůli třecím plochám, které 
vznikal v komunikaci a nedodržování pravidel, a kroužek převzala Kristýna Roženská. 
V průběhu roku byl také ukončen kroužek Street dance, kde lektorka nemohla dále kroužek 
vést a nebyla nalezena náhrada. Znovu otevřeným kroužkem byl kroužek Břišních tanců. Žáci 
výtvarných kroužků se účastnili různých soutěží a žáci tanečních kroužků měli ve školním 
roce celkem 3 velká vystoupení, jedno na op DELTA a dvě na KD Hronovická. Z důvodu 
personálních změn zaniklo toto oddělení a vznikla tak oddělení tance a sportu a oddělení 
hudby, jazyků a estetiky.  
 Výuka v zájmových útvarech na obou pracovištích ALFA a DELTA probíhala 
nejčastěji 1x týdně po dobu 1 – 2 hodiny nebo 2x týdně - podle náročnosti kroužků. 
 
6. Pracovní a sportovní úspěchy 

 
Hlavní pracoviště ALFA 
 

Pracoviště a jeho interní a externí pedagogičtí pracovníci připravili pro děti, mládež, 
dospělé a seniory širokou nabídku volnočasových aktivit, které byly organizačně rozděleny do 
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čtyř oddělení, a to sice: Oddělení estetiky (OEě, Oddělení tance a přírodovědy ĚOTPě, 
Oddělení techniky a jazyků ĚOTJě a Oddělení hudby a sportu ĚOHSě. 

Oddělení estetiky (OE) v tomto školním roce zaznamenalo stálý počet zájemců 
o kroužky Keramika. Během školního roku proběhlo mnoho keramických výukových 
programů pro základní školy, které jsou velmi oblíbené. Oddělení má k dispozici keramickou 
dílnu s dvěma keramickými pecemi. Dílna je plně vybavena k tvoření s hlínou. Kroužek 
Keramika probíhal nejen v DDM AFLA, ale také na pracovišti v Lázních Bohdaneč, který 
navštěvovalo devatenáct dětí. Děti z keramických kroužků připravily a zúčastnily se svými 
dílky malé Vánoční a velké jarní výstavy v DDM Alfa. Děti výtvarně zaměřené navštěvovaly 
v Alfě zájmový útvar Malířská výtvarná dílna, ale také kroužek odborný, Příprava na 
talentové zkoušky, který pomohl dětem složit přijímací zkoušky na vybrané školy s výtvarným 
zaměřením. Kroužky Malujeme s radostí a  Hrajeme si pracovaly s dětmi předškolními, co 
rády kreslí. Kroužky Výtvarná dílna a Textilní dílna byl oblíbený zejména u dívek školního 
věku. Estetické kroužky se zúčastnily výtvarných soutěží, ve kterých se umístily vždy na 
předních místech. Estetické kroužky pořádaly malou Vánoční a velkou jarní výstavu v DDM 
Alfa, kterou navštívil nemalý počet zájemců o výtvarné umění, ale i ZŠ a MŠ se svými 
pedagogy. Pro ZŠ Polabiny 2 byl nabídnutý kroužek Papírohraní a Veselé tvoření s Verčou, 
které děti využívaly v rámci družiny. V dopoledních hodinách probíhal kroužek Klubíčko, 
který byl určen pro maminky, tatínky, nebo jiné příbuzné a jejich děti. Úspěchem je v tomto 
kroužku příjemná atmosféra a přátelství maminek, které většinou přetrvává i po ukončení 
kroužku. Kapacita tohoto kroužku je každý rok naplněna. Neméně oblíbený kroužek 
zaměřený na předškolní činnost byl Alfík vedený zkušenými pedagogy z DDM. Tento 
kroužek umožnil předškolním dětem socializaci a osamostatnění, začlenění do kolektivu bez 
doprovodu rodičů.  

Na Oddělení techniky a jazyků ĚOTJě jsme v tomto roce zaznamenali nárůst především 
u technicky zaměřených kroužků. Důvodem byla nejen celosvětová podpora této oblasti pod 
zkratkou STEM, ale také naše podpora nových a trendových kroužků. 

Po loňském roce jsme dobře navázali na nový kroužek Utubering, měli jsme zde 32 
zájemců. Další velký nárůst zaznamenal kroužek Elektrotechnický, kde jsme se věnovali 23 
zájemcům. Velký nadstandard představuje kroužek Fotografování, začali jsme pořádat 
pravidelné vernisáže pro fotografickou obec i veřejnost, buď pod vlastní záštitou, nebo ve 
spolupráci s ostatními institucemi Ěnapř. MO IIě. Jako novinku můžeme uvést kroužek 
Základy robotiky a  také kroužek Legomodelářů. Zdá se, že tyto kroužky mají před sebou 
velmi dobrou perspektivu. 

V počítačové oblasti jsme zaznamenali nárůst programátorů a grafiků, u jazykových 
kroužků nás překvapil především velký zájem o kroužek u předškoláků Ěúčastnilo se ho 12 
dětíě. 

Oddělení tance a přírodovědy ĚOTPě se každoročně může pochlubit mimořádnými 
výsledky svoji činnosti. HPM DS se účastní pohárových a postupových soutěží ve všech 
kategoriích. HPM DS Hanka a HPM DS Petra se účastnilo Taneční soutěže v německém 
Selbu.  

Festival tanečního mládí 201ř:    

 HPM DS Markéta  1. místo.    
CDT 2019: 

 HPM DS Hanka   2. místo 
MIA FESTIVAL 2019: 

 HPM DS Markéta ml. 1. místo. 
 HPM DS Markéta str. 2. místo 
 HPM DS Hanka  3. místo 
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CDM CUP 2019: 

 HPM DS Petra  1. místo 
 Folklorní soubor RADOST se účastnil vystoupení na Polabinské pouti, účastnil se 
Masopustu v Polabinách, dále pak vystupovali v DS Dubina, v Globusu, na Pardubickém 
zámku, v rámci festivalu Pardubice Hradec a velké akci Zrcadlo umění 2019. Pořádali 
Vánoční koncert pro veřejnost i výchovné koncerty pro děti. Zúčastnil se přehlídky dětských 
folklorních souborů v Červeném Kostelci. Oba HPM a RADOST soubory se účastní i akcí 
v rámci DDM ALFA jako je Den dětí, Polabinská pouť. 

V přírodovědné oblasti je velmi atraktivní náš zookoutek, který v průběhu roku 
navštěvují jednak školní kolektivy v rámci výukových programů, nebo kolektivy dětí z MŠ. 

Hlavním cílem oddělení pohybové výchovy a cizích jazyků ĚOPVJě bylo zachovat 
a následně i rozšířit především kroužky nesoutěžního charakteru. Cílem bylo také udržet 
a rozvíjet spolupráci s různými sportovními oddíly a dále s profesionály v oblasti výživy. 
Významnou součástí tohoto oddělení jsou kroužky Gymnastiky. Úspěšně bylo vypsáno 
12 kroužků gymnastiky, na které docházelo dohromady 292 dětí všech věkových kategorií. 
V oblasti gymnastiky jsme nadále spolupracovaly s tanečním souborem HPM Dance Studio, 
se sportovním oddílem krasobruslařek a s tanečním studiem Hroch. Poskytly jsme dívkám 
i chlapcům možnost průpravy v tělocvičně vybavené gymnastickým nářadím. Děti 
z některých pohybových a tanečních kroužků prezentovaly svoje dovednosti na akcích 
pořádaných DDM ALFA. Podařilo se nejenom udržet, ale i výrazně navýšit vysoký počet dětí 
u téměř všech vypsaných kroužků. Velký zájem byl projeven i o nově otevřené kroužky jako 
např. Laser game, Kruhový trénink, Lezení na umělé stěně či Cvičení zumbového typu. 

V průběhu roku jsme uspořádali i různá tematická soustředění. 
Na oddělení cizích jazyků se zaměřujeme na jazyk anglický. Velmi oblíbeným se stal 

kroužek Angličtina - konverzace. Velkým úspěchem je udržení spolupráce s rodilým mluvčím 
Kevinem Boughenem, o jehož kroužky je stále větší zájem. 

Oddělení hudby a sportu ĚOHSě zaznamenalo úspěchy na republikové i evropské 
úrovni v kroužku Kulečník. Členové také vyjížděli na turnaje do zahraničí. Dále klub 
uspořádal o prázdninách mezinárodní turnaj na zimním stadionu v Pardubicích, pro dospělé 
a juniory. Členové zájmového útvaru ROB se zúčastnili MČR a MS v ROB. Všichni členové 
obsadili přední místa jednak ve svých věkových kategoriích, tak i v odlišných kategoriích 
ROB. Florbalové přípravky a mladší žáci hráli v průběhu celého roku „Východočeskou 
florbalovou ligu DDM“ – kde získali medaile v obou kategoriích. Družstvo dorostenců 
a mladších žáků mimo to ještě hrálo oficiální soutěž ČFbU. 

Toto oddělení také pořádá celou řadu okrskových, okresních a krajských soutěží jako 
je například „Florbal“ Ěokrsková kola, okresní pro chlapce a dívky Ř. – ř. tříd. ZŠ a všechny 
ročníky SŠě, „Minikopaná“ Ěokrskové, okresní a krajské kolo pro žáky Ř. - ř. třídě, „Fotbal“ 
pro střední školy ĚPohár Josefa Masopustaě, „Pohár DDM v minikopané“ pro mladší žáky 4. – 
5. tříd ZŠ, „Vánoční turnaj“ ve florbalu pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ a nakonec vícedenní 
florbalové soustředění – v letošním školním roce o podzimních prázdninách v Holicích Ěve 
spolupráci s DDM Holiceě a víkendové v květnu v Moravanech. 

Hudební část oddělení Ěresp. kytarová složkaě v letošním roce odehrála několik 
úspěšných koncertů. Nejvýznamnějším byl koncert spojený s víkendovým soustředěním 
v Čistěvsi – komponovaný pořad „U táboráku – od války po současnost“, který navštívilo 
velké množství diváků nejen z řad rodičů dětí. Tradiční závěrečný koncert v KD Hronovická 
byl úspěšný jako obvykle.  
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Odloučené pracoviště DELTA 
 
Na oddělení hudby, jazyků a sportů ĚOHJSě si v kategorii sportů stále větší oblibu 

získává kroužek Florbalu. Účastníci kroužku florbalu ze ZŠ Studánka se v loňském školním 
roce účastnili Východočeské ligy DDM v kategorii elévů. V této soutěži byli velmi úspěšní 
a obsadili první místo. Družstvo starších žáků se letos již druhým rokem účastnilo Ligy 
starších žáků pořádané ČFbU. Ve školním roce 201Ř/201ř jsme ve spolupráci s týmem SPV 
Pardubice nabídli možnost účasti v registrované soutěži  ČFbU také zájemcům z kroužků 
Florbal přípravka a Florbal mladší žáci. Děti z kroužků Stolní tenis se jako každoročně 
účastnily turnajů určených pro neregistrované hráče, které pořádá odloučené pracoviště 
DELTA. Ostatní kroužky na tomto oddělení jsou nesoutěžního charakteru. 
Účastníci hudebních kroužků se i v letošním roce zúčastnili několika veřejných vystoupení – 
Festival her a hraček Ěflétna, flétna + klavírě, Vánoční koncert Ěflétna, klavír, kytaraě 
a Závěrečné koncerty Ěflétna, klavír, kytaraě.  

Oddělení přírodovědy, techniky a bojových sportů ĚOPTBě Ve školním roce 2018/2019 
byla mateřským a základním školám nabídnuta možnost uskutečnit výuku prostřednictvím 
badatelských dílen s tematickým zaměřením. Nedílnou součástí vzdělávací činnosti DDM je 
popularizační činnost Hvězdárny barona Artura Krause DDM ALFA, V tomto roce byla 
návštěvnost rekordní. V rámci akcí, přednášek a výukových programů navštívilo observatoř 
cca 4000 návštěvníků. Stejně tak počty dětí v Astronomických kroužcích, si drží vysokou 
úroveň a počty blížící se třem desítkám účastníků ZÚ. Každoročně se tak odloučené 
pracoviště, zapojuje do celoevropské akce Noc vědců, do níž se v budoucnu mohou zapojit 
i další přírodovědné kroužky.  

Rok 201Ř/201ř byl pro toto oddělení rovněž přelomový v počtu zapojení dětí do 
odborných aktivit a soutěží. Mezi výrazné úspěchy tak lze zařadit odbornou práci s tématikou 
světelného znečištění, která se umístila velmi vysoko v celostátním finále SOČ, umístění 
v soutěži mladých techniků AMAVET s projektem Dynamika slunečních protuberancí. 
Dalším úspěchem je zapojení žáků do aktivit Akademie věd ČR v projektu Otevřená věda, 
kdy se člen našeho astronomického kroužku aktivně účastnil pozorování na největším 
dalekohledu v ČR na observatoři AV ČR v Ondřejově. Úspěšně se tak podařilo propojit 
zájmové vzdělávání a vzděláváním k vědě. 

Oddělení tance a estetiky ĚOTEě spolupracuje s Dear Dance studiem. Studio se na 
soutěži Čáslavský Čtyřlístek 201ř umístilo na předních pozicích, stejně tak jako ve Dvorské 
Jedničce 201ř. Dále se děti z výtvarných kroužků umístili na prvních místech na soutěži 
vyhlášené DDM BETA Pardubice. Účastníci tanečních kroužků se podíleli na vystoupeních 
Festival her a hraček, ALFA Day show a závěrečná vystoupení Fit Dance, kde se účastnily 
i břišní tanečnice. Výtvarníci v dubnu uspořádali výstavu v Pardubickém Mázhauzu na téma 
Barvy, barvy, barvičky… Ěceloroční ukázka činnosti výtvarných oborůě.  

V rámci oddělení probíhala i osvětově preventivní činnost v oblasti sociálně 
patologických jevů. 

 
7. Příležitostná zájmová činnost 
 
Přehled příležitostných akcí – hp ALFA 
 

Příležitostná zájmová činnost byla zaměřena na uspořádání nebo účast na soutěžích 
různých stupňů úrovní, zájezdů, exkurzí a výletů, sportovních zápasů a turnajů včetně výstav 
a odborných soustředění. K velkým akcím patřil „Den dětí“ v ALF  nebo výchovně-
bezpečnostní soutěže „Okresní a krajské kolo BESIP“. Pořádají se i menší výtvarně nebo 
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tematicky zaměřené akce, jako například keramické výukové programy, výtvarné výstavy, 
fotografické vernisáže apod. 
 

Název akce 
Počet  
dětí 

Počet  
dospělých Začátek Konec 

Fotografická vernisáž 30 50 20.06.2019 20.06.2019 
Rozlučka HPM DS Hanka 14 10 19.06.2019 19.06.2019 
Vystoupení RADOST na Zrcadle umění 43 0 13.06.2019 13.06.2019 
Vystoupení souboru RADOST - 
Rozmlouvání 26 0 09.06.2019 09.06.2019 

Vystoupení souboru RADOST - Festival 
v HK 

37 0 08.06.2019 08.06.2019 

Vystoupení souboru RADOST - 
Perštýnská noc 

53 0 07.06.2019 07.06.2019 

Den dětí v Alfě 282 418 06.06.2019 06.06.2019 
Vystoupení na Den dětí v Alfě 92 0 06.06.2019 06.06.2019 
ALFA DAY SHOW 86 0 04.06.2019 04.06.2019 
Vystoupení na Den dětí na Závodišti 27 0 01.06.2019 01.06.2019 
Krajské kolo dopravní soutěže BESIP 28 41 28.05.2019 28.05.2019 
MIA FESTIVAL FINÁLE 201ř - HPM 
DS 

40 0 26.05.2019 26.05.2019 

Apartmány PRAHA 10 0 25.05.2019 25.05.2019 
Hronovské jablíčko 201ř - Taneční 
gymnastika 

18 0 25.05.2019 25.05.2019 

Soustředění HPM DS - Petra, Hanka 30 0 24.05.2019 24.05.2019 
Soustředění Taneční gymnastika 13 0 24.05.2019 24.05.2019 
VP pro MŠ - RADOST 16 0 24.05.2019 24.05.2019 
Krajské kolo McD Cupu 94 32 20.05.2019 20.05.2019 
Florbalové soustředění 15 0 17.05.2019 19.05.2019 
Výukový program - Liška 6 0 15.05.2019 15.05.2019 
Okresní kolo dopravní soutěže BESIP 56 32 14.05.2019 14.05.2019 
Okresní kolo McD Cupu 93 12 13.05.2019 13.05.2019 
BETA DANCE 2019 - HPM DS Hanka, 
Markéta ml. 30 0 12.05.2019 12.05.2019 

TDM CUP 2019 - HPM DS Petra 15 0 11.05.2019 11.05.2019 
Soustředění Stret dance str., ml. 20 0 10.05.2019 11.05.2019 
Vystoupení Street dance ml., str., 
Aerobik 

40 0 10.05.2019 10.05.2019 

Zájezd do Legolandu 78 37 08.05.2019 09.05.2019 
Kvalifikace na republikové kolo malá 
kopaná Ch + D 

56 10 07.05.2019 07.05.2019 

Krajské kolo elektrotechniků 14 0 06.05.2019 06.05.2019 
Turnaj florbal MŽ 201Ř/6 17 0 05.05.2019 05.05.2019 
5. kolo Východočeské ligy DDM - 
ZRUŠENO 

0 0 04.05.2019 04.05.2019 

Fotografický výlet do Čachnova - 
ZRUŠENO 

0 0 04.05.2019 04.05.2019 
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Jarní pohár DDM ALFA 203 14 04.05.2019 04.05.2019 
Soustředění Stret dance str., ml. 35 0 03.05.2019 03.05.2019 
Májové slavnosti - RADOST 42 0 03.05.2019 03.05.2019 
Lezení na Škrovádě 4 0 03.05.2019 03.05.2019 
Okrsková kola McD Cup 220 20 02.05.2019 03.05.2019 
Zkouška a koncert Vítání máje - 
RADOST 

60 0 01.05.2019 01.05.2019 

Návštěva psího útulku 6 0 30.04.2019 30.04.2019 
Krajské kolo malé kopané 56 6 30.04.2019 30.04.2019 
Čarodějnice v Polabinách 350 100 30.04.2019 30.04.2019 
Výstava estetického oddělení 233 0 29.04.2019 17.05.2019 
CDT 201ř MČR - HPM DS Petra, 
Markéta ml., str. 39 0 28.04.2019 28.04.2019 

Turnaj florbal dorost - 2018/9 17 0 27.04.2019 27.04.2019 
Mimořádná zkouška RADOST 20 0 27.04.2019 27.04.2019 
Výukový program - srdíčko, ruce 23 0 26.04.2019 26.04.2019 
Kytarové soustředění Čistěves 22 0 26.04.2019 28.04.2019 
Soustředění HPM DS - Petra 14 0 26.04.2019 26.04.2019 
Výukový program - srdíčko 24 0 25.04.2019 25.04.2019 
Okresní kolo malá kopaná 56 6 25.04.2019 25.04.2019 
Výukový program - srdíčko a liška 25 0 24.04.2019 24.04.2019 
Krajské kolo Poháru Josefa Masopusta 
Florbal SŠ 

65 4 24.04.2019 24.04.2019 

TSR 2019 - HPM DS Hanka 13 0 20.04.2019 20.04.2019 
Pohodová noc v DDM ALFA 28 0 17.04.2019 18.04.2019 
MIA dance festival - HPM DS Hanka, 
Petra, Markéta ml., str. 42 0 14.04.2019 14.04.2019 

Turnaj florbal dorost - 2018/8 15 0 13.04.2019 13.04.2019 
Sobotní cvičení s Míšou 0 10 13.04.2019 13.04.2019 
Vystoupení na Jarmarku v HM - 
RADOST 

21 0 13.04.2019 13.04.2019 

Vystoupení RADOST na Jarmarku u 
Globusu 

21 0 13.04.2019 13.04.2019 

MIA dance festival - Taneční gymnastika 27 0 13.04.2019 13.04.2019 
Soustředění HPM DS - Hanka, Markéta 
str. 

22 0 12.04.2019 12.04.2019 

Soustředění Taneční gymnastika 25 0 12.04.2019 12.04.2019 
Soustředění HPM DS - Petra 14 0 12.04.2019 12.04.2019 
Výukový program - srdíčko 11 0 12.04.2019 12.04.2019 
Okrsková kola malá kopaná 104 11 10.04.2019 11.04.2019 
Vystoupení RADOST Domov seniorů 
Dubina 

29 0 09.04.2019 09.04.2019 

Turnaj florbal MŽ 201Ř/6 13 0 06.04.2019 06.04.2019 
FTM 2019 - HPM DS Markéta ml. 17 0 06.04.2019 06.04.2019 
Fotografický workshop 4 6 0 05.04.2019 24.05.2019 
Turnaj florbal dorost - 2018/7 16 0 31.03.2019 31.03.2019 
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4. kolo Východočeské ligy DDM 47 0 30.03.2019 30.03.2019 
Děti v akci - Taneční gymnastika 30 0 30.03.2019 30.03.2019 
TSR 2019 - HPM DS Petra, Hanka 27 0 30.03.2019 30.03.2019 
Soutěž v Červeném Kostelci - RADOST 40 0 30.03.2019 30.03.2019 
Soustředění Taneční gymnastika 28 0 29.03.2019 29.03.2019 
Výukový program 16 0 29.03.2019 29.03.2019 
Krajské kolo - Florbal Junior 65 6 28.03.2019 28.03.2019 
Turnaj florbal MŽ 201Ř/5 15 0 24.03.2019 24.03.2019 
Soustředění RADOST 40 0 23.03.2019 23.03.2019 
CDT 2019 - Chrudim, HPM DS Petra, 
Markéta ml., str. 38 0 23.03.2019 23.03.2019 

Soustředění Taneční gymnastika 28 0 16.03.2019 16.03.2019 
Setkání Muzik 17 0 15.03.2019 15.03.2019 
Okresní kolo - Florbal Junior 105 15 14.03.2019 14.03.2019 
Turnaj florbal dorost - 2018/6 16 0 10.03.2019 10.03.2019 
Taneční soutěž v Selbu 30 0 09.03.2019 09.03.2019 
Vystoupení souboru RADOST v obci 
Vyžice 

15 0 08.03.2019 08.03.2019 

Masopust v Polabinách - RADOST 37 0 04.03.2019 04.03.2019 
Karneval na Dukle 37 0 03.03.2019 03.03.2019 
Soustředění Taneční gymnastika 25 0 01.03.2019 02.03.2019 
Turnaj florbal MŽ 201Ř/4 15 0 24.02.2019 24.02.2019 
Školení trenérů - florbal 20 0 24.02.2019 24.02.2019 
Karneval + vystoupení 51 36 23.02.2019 23.02.2019 
Turnaj florbal dorost - 2018/5 14 0 23.02.2019 23.02.2019 
Fotografická vernisáž 25 0 22.02.2019 22.02.2019 
RELAX 3 (20x) 0 400 21.02.2019 23.05.2019 
Soustředění RADOST 41 12 16.02.2019 17.02.2019 
3. kolo Východočeské ligy DDM 41 0 16.02.2019 16.02.2019 
Fotografický workshop 3 7 0 15.02.2019 29.03.2019 
Pohodová noc v DDM ALFA 26 0 31.01.2019 01.02.2019 
Pohodová noc v Alfě 26 0 31.01.2019 01.02.2019 
Turnaj florbal dorost - 2018/4 14 0 20.01.2019 20.01.2019 
Krajské kolo florbal SŠ 97 13 17.01.2019 17.01.2019 
Krajské kolo florbal ZŠ 90 8 10.01.2019 10.01.2019 
2. kolo Východočeské ligy DDM 36 0 06.01.2019 06.01.2019 
Turnaj florbal MŽ 201Ř/3 13 0 05.01.2019 05.01.2019 
Cvičení s Míšou Ě21xě 0 210 03.01.2019 30.05.2019 
Vánoční kytarová besídka 20 0 18.12.2018 18.12.2018 
Vánoční koncert RADOST 63 0 16.12.2018 16.12.2018 
Turnaj florbal dorost - 2018/3 17 0 15.12.2018 15.12.2018 
Vánoční florbalový turnaj pro 3.-5.tř. 65 6 14.12.2018 14.12.2018 
Okresní kolo florbal ZŠ - dívky 6. + 7. tř. 66 6 13.12.2018 13.12.2018 
Okresní kolo florbal ZŠ - chlapci 6. + 7. 
tř. 68 6 12.12.2018 12.12.2018 
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Cvičení s Míšou 0 10 08.12.2018 08.12.2018 
Vánoční výukový program Ř:00 - 10:00 24 0 07.12.2018 07.12.2018 
Vánoční výukový program 10:00 - 12:00 25 0 07.12.2018 07.12.2018 
Fotografická noc 12 0 07.12.2018 08.12.2018 
Okresní kolo florbal ZŠ - dívky Ř. + ř. tř. 86 8 06.12.2018 06.12.2018 
Okresní kolo florbal ZŠ - chlapci 8. + 9. 
tř. 93 8 05.12.2018 05.12.2018 

Malá vánoční výstava 63 51 03.12.2018 07.12.2018 
Fotografický workshop 2 8 0 30.11.2018 25.01.2019 
Pohodová noc s adventním workshopem 20 0 30.11.2018 01.12.2018 
Okrsková kola florbal ZŠ - chlapci 6. +7. 
tř 217 19 29.11.2018 30.11.2018 

ZŠ Polabiny III - den otevřených dveří 200 0 29.11.2018 29.11.2018 
Kurz cvičení RELAX 2 Ě20xě 0 350 29.11.2018 07.02.2019 
Okresní kolo - florbal SŠ - chlapci 92 6 28.11.2018 28.11.2018 
Soustředění HPM DS - Hanka 14 0 28.11.2018 28.11.2018 
Alfa Cup 2018 132 13 24.11.2018 24.11.2018 
Vystoupení na festivalu her a hraček 
HPM DS, Street dance, Balet naruby 

75 0 23.11.2018 23.11.2018 

Okrsková kola florbal ZŠ - dívky Ř. +ř. 
tř. 175 16 21.11.2018 22.11.2018 

Turnaj florbal MŽ 201Ř/2 15 0 17.11.2018 17.11.2018 
Okrsková kola florbal ZŠ - dívky Ř. +ř. 
tř. 94 8 15.11.2018 15.11.2018 

Okresní kolo - florbal SŠ - dívky 87 8 14.11.2018 14.11.2018 
Turnaj florbal dorost - 2018/2 16 0 10.11.2018 10.11.2018 
Okrsková kola - florbal SŠ - chlapci 247 16 07.11.2018 08.11.2018 
Soustředění HPM DS - Hanka 14 0 04.11.2018 04.11.2018 
Strašidelná stezka 90 33 02.11.2018 02.11.2018 
Zájezd do Tropical Islands 42 17 29.10.2018 29.10.2018 
Florbalové soustředění 17 0 27.10.2018 30.10.2018 
Výukový program - lebky 15 0 25.10.2018 25.10.2018 
Toulky Nesměří 24 0 21.10.2018 21.10.2018 
Kurz cvičení RELAX 1 Ě20xě 0 420 20.10.2018 22.12.2018 
Turnaj florbal MŽ 201Ř/1 16 0 20.10.2018 20.10.2018 
Výukový program - lebky 15 0 18.10.2018 19.10.2018 
Drakiáda 2018 200 0 13.10.2018 13.10.2018 
Turnaj florbal dorost - 2018/1 17 0 13.10.2018 13.10.2018 
Fotografický workshop 1 Ě7xě 6 0 12.10.2018 30.11.2018 
Pohár Josefa Masopusta - fotbal SŠ - 
okresní kolo 

63 4 11.10.2018 11.10.2018 

Výukový program - lebky 21 0 11.10.2018 12.10.2018 
Děti světa tančí - RADOST 33 0 10.10.2018 10.10.2018 
Lego výstava 9 3 06.10.2018 06.10.2018 
Kondiční cvičení s Míšou Ě11xě 0 165 04.10.2018 31.01.2019 



22 
 

Pohár Josefa Masopusta - fotbal SŠ - 
okrsková kola 

202 18 02.10.2018 04.10.2018 

Polabinská pouť 201Ř 630 0 22.09.2018 22.09.2018 
Vystoupení HMP DS na Polabinské pouti 27 0 22.09.2018 22.09.2018 
Pohár DDM ALFA v malé kopané 66 0 20.09.2018 20.09.2018 
Den dětí 326 0 06.09.2018 06.09.2018 
 
Přehled příležitostných akcí – op DELTA 
 

Příležitostná zájmová činnost byla zaměřena na uspořádání nebo účast na soutěžích 
různých stupňů úrovní, zájezdů, exkurzí a výletů, sportovních zápasů a turnajů včetně výstav. 
K velkým akcím patří Dětský karneval, Sportovní hry mateřských škol – okresní i krajské 
kolo nebo Přírodovědná poznávací soutěž. Pořádají se i menší výtvarně nebo tematicky 
zaměřené akce. 

DELTA je organizátorem okresních a krajských olympiád MŠMT, které jsou velmi 
oblíbené a vysoce odborné. Ve školním roce 201Ř/201ř jsme uspořádali 17 okresních 
a krajských kol pro 7ř12 účastníků.  
 

Název akce 
Počet 
dětí 

Počet  
dospělých Začátek Konec  

Přednáška pro veřejnost - Před 50 roky na 
Měsíci 5 19 28.6.2019 28.6.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 25 0 20.6.2019 20.6.2019 
Závěrečné vystoupení Fit Dance 201ř 36 0 19.6.2019 19.6.2019 
Exkurze MŠ Pospíšilovo nám. 24 0 18.6.2019 18.6.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 21 0 14.6.2019 14.6.2019 
Vědecko-technický jarmark 203 124 13.6.2019 13.6.2019 
Exkurze MŠ Ostřešany 25 0 12.6.2019 12.6.2019 
Sportovní hry MŠ - finále 110 0 11.6.2019 11.6.2019 
Vystoupení kroužku Hra na flétnu s 
doprovodem klavíru v Charitě Pardubice 3 11 10.6.2019 10.6.2019 
Noc na hvězdárně 10 0 8.6.2019 9.6.2019 
Pozorování pro veřejnost 0 15 7.6.2019 28.6.2019 
Přírodovědná poznávací soutěž 397 0 4.6.2019 6.6.2019 
Závěrečný koncert hudebních kroužků - 
klavír, flétna 27 3 4.6.2019 4.6.2019 
Keramická soutěž a výstava "Moře, lodě, 
majáky" 24 0 4.6.2019 4.6.2019 
Břišní tance 0 9 4.6.2019 11.6.2019 
Pilates a bodyform 0 164 3.6.2019 14.6.2019 
Aviatická pouť 346 437 1.6.2019 2.6.2019 
Přednáška pro veřejnost - Kdyby 
fotografie mohly vyprávět 0 51 31.5.2019 31.5.2019 
Závěrečný koncert hudebních kroužků - 
kytara 23 0 30.5.2019 30.5.2019 
Exkurze MŠ Kamarád 19 0 30.5.2019 30.5.2019 
Muzejní noc 349 0 24.5.2019 24.5.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 21 0 23.5.2019 23.5.2019 
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Výukový program DDM Chrudim 17 0 21.5.2019 21.5.2019 
Výukový program DDM Chrudim 15 0 20.5.2019 20.5.2019 
Sportovní hry MŠ - semifinále 100 0 15.5.2019 15.5.2019 
Exkurze ZŠ Nasavrky 33 0 9.5.2019 9.5.2019 
Břišní tance 0 36 7.5.2019 28.5.2019 
Florbalový turnaj 19 0 4.5.2019 4.5.2019 
Májové slavnosti MO V 86 0 3.5.2019 3.5.2019 
Exkurze ZŠ Spořilov 20 0 3.5.2019 3.5.2019 
Exkurze MŠ Srdíčko 19 0 2.5.2019 2.5.2019 
Pilates a bodyform (23x) 0 320 2.5.2019 31.5.2019 
Přednášky s městskou policií 162 0 1.5.2019 27.5.2019 
Exkurze ZŠ Spořilov 22 0 30.4.2019 30.4.2019 
Přednáška pro veřejnost - Mise ExoMars 
2020 0 12 26.4.2019 26.4.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 20 0 23.4.2019 23.4.2019 
Velikonoční turnaj ve stolním tenise 11 0 18.4.2019 18.4.2019 
Výukový program Gymnázium Holice 28 0 17.4.2019 17.4.2019 
Výukový program Gymnázium Holice 19 0 16.4.2019 16.4.2019 
Noc mladých výzkumníků 376 0 16.4.2019 16.4.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 20 0 11.4.2019 11.4.2019 
Exkurze MŠ Benešovo nám. 23 0 10.4.2019 10.4.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 20 0 9.4.2019 9.4.2019 
Dětské divadlo Vesmírnosti 29 0 6.4.2019 6.4.2019 
Exkurze ZŠ Spořilov 23 0 3.4.2019 3.4.2019 
Pozorování pro veřejnost: Jarní mlhoviny 
a hvězdokupy 47 11 3.4.2019 26.4.2019 
Břišní tance Ě4xě 0 36 2.4.2019 30.4.2019 
Přednášky s městskou policií Ě2Řxě 845 0 1.4.2019 29.4.2019 
Pilates a bodyform (21x) 0 286 1.4.2019 29.4.2019 
Florbalový turnaj 15 0 30.3.2019 30.3.2019 
Přednáška pro veřejnost - Najdeme 
mimozemský život!? 0 25 29.3.2019 29.3.2019 
Dětská skupina Chaloupka 19 0 28.3.2019 28.3.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 27 0 27.3.2019 27.3.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 22 0 26.3.2019 26.3.2019 
Právo pro každý den 201ř 24 0 26.3.2019 26.3.2019 
Dětské divadlo Vesmírnosti 16 13 23.3.2019 23.3.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 17 0 21.3.2019 21.3.2019 
Exkurze MŠ Korálek 22 0 20.3.2019 20.3.2019 
Exkurze MŠ Vlaštovka 19 0 19.3.2019 19.3.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova - voda 23 0 15.3.2019 15.3.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 28 0 6.3.2019 6.3.2019 
Exkurze MŠ Na Třísle 22 0 5.3.2019 5.3.2019 
Břišní tance Ě4xě 0 36 5.3.2019 26.3.2019 
Dětský karneval 270 315 3.3.2019 3.3.2019 
Exkurze ZŠ Živanice 49 0 1.3.2019 1.3.2019 
Pozorování pro veřejnost - Mlhoviny a 6 29 1.3.2019 29.3.2019 
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hvězdokupy aneb zahrada vesmíru 
Masopust 2019 189 74 1.3.2019 1.3.2019 
Pilates a bodyform (25x) 0 338 1.3.2019 29.3.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova - půda 20 0 27.2.2019 27.2.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 21 0 26.2.2019 26.2.2019 
Přednáška pro veřejnost - Češi objevují 
vesmír 3 11 22.2.2019 22.2.2019 
Výukový program ZŠ Třebosice 27 0 22.2.2019 22.2.2019 
Florbalový turnaj - VČ florbalová liga 16 0 16.2.2019 16.2.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova - vzduch 21 0 15.2.2019 15.2.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 22 0 14.2.2019 14.2.2019 
Břišní tance 0 18 12.2.2019 26.2.2019 
Pilates a bodyform 0 236 11.2.2019 28.2.2019 
Exkurze DDM Chrudim 15 0 6.2.2019 6.2.2019 
Pozorování pro veřejnost: Máme dost 
tmy?! 37 17 1.2.2019 28.2.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 18 0 29.1.2019 29.1.2019 
Přednáška pro veřejnost - Dopady 
klimatických změn 0 15 25.1.2019 25.1.2019 
Koncert hudebních kroužků 21 2 24.1.2019 24.1.2019 
Exkurze ŠD Artura Krause 10 0 15.1.2019 15.1.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 22 0 10.1.2019 10.1.2019 
Břišní tance 0 36 8.1.2019 29.1.2019 
Výukový program ZŠ Staňkova 22 0 8.1.2019 8.1.2019 
Florbalový turnaj 14 0 6.1.2019 6.1.2019 
Pilates a bodyform 0 296 4.1.2019 31.1.2019 
Pozorování pro veřejnost - Ve stínu velké 
dámy 1 5 3.1.2019 31.1.2019 
Výukový program Střední zdravotnická 
škola 8 0 19.12.2018 19.12.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 18 0 18.12.2018 18.12.2018 
Vánoční papírové tvoření 6 0 14.12.2018 14.12.2018 
Exkurze ZŠ Třebosice 30 0 14.12.2018 14.12.2018 
Přednáška pro veřejnost - Apollo 8 - první 
lidé u měsíce 3 12 14.12.2018 14.12.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 21 0 13.12.2018 13.12.2018 
Vánoční perníčky 8 2 7.12.2018 7.12.2018 
Výukový program ZŠ Třebosice 29 0 7.12.2018 7.12.2018 
Vánoční jarmark na ZŠ J. Ressla 135 0 6.12.2018 6.12.2018 
Břišní tance 0 18 4.12.2018 18.12.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 17 0 4.12.2018 4.12.2018 
Pilates a bodyform 0 138 3.12.2018 21.12.2018 
Vánoční věnce 16 2 30.11.2018 30.11.2018 
Přednáška pro veřejnost - Jsou možné 
mezihvězdné lety? 0 22 30.11.2018 30.11.2018 
Výukový program Střední zdravotnická 
škola 21 0 28.11.2018 28.11.2018 
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Florbalový turnaj - VČ florbalová liga 13 0 24.11.2018 24.11.2018 
Festival her a hraček 783 0 23.11.2018 24.11.2018 
Výukový program Umažme si ručičky 24 0 21.11.2018 21.11.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 20 0 20.11.2018 20.11.2018 
Exkurze ZŠ Resslova 26 0 15.11.2018 15.11.2018 
Zámek plný knih - popularizační akce 0 127 9.11.2018 9.11.2018 
Exkurze ZŠ Resslova 24 0 8.11.2018 8.11.2018 
Břišní tance Ě3xě 0 27 6.11.2018 27.11.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 21 0 6.11.2018 6.11.2018 
Pilates a bodyform (17x) 0 210 2.11.2018 30.11.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 21 0 1.11.2018 1.11.2018 
Pozorování pro veřejnost 4 7 1.11.2018 30.11.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 19 0 23.10.2018 23.10.2018 
Přednáška pro veřejnost - Spektra 
emisních oblak 0 15 19.10.2018 19.10.2018 
Peer program ZŠ Dašice 15 0 18.10.2018 18.10.2018 
Podzimní slavnosti s MMP 136 0 13.10.2018 13.10.2018 
Exkurze ZŠ Dubina 22 0 12.10.2018 12.10.2018 
Výukový program ZŠ Staňkova 20 0 9.10.2018 9.10.2018 
Noc vědců 123 114 5.10.2018 5.10.2018 
Pozorování pro veřejnost - 21 centimetrů 
aneb pobřeží hvězdných ostrovů Ě4xě 8 9 3.10.2018 25.10.2018 
Břišní tance Ě3xě 0 27 2.10.2018 23.10.2018 
Pilates a bodyform (18x) 0 224 1.10.2018 31.10.2018 
Exkurze ZŠ Noe 23 0 25.9.2018 25.9.2018 
Pilates a bodyform (3x) 0 40 24.9.2018 26.9.2018 
Krajské dožínky 201Ř 273 53 23.9.2018 23.9.2018 
Břišní tance Ě1xě 0 9 18.9.2018 25.9.2018 
Táborové mejdlo 21 0 14.9.2018 14.9.2018 
Pozorování pro veřejnost - Mars a Saturn 
v dohledu (2x) 9 3 7.9.2018 27.9.2018 
 
Soutěže MŠMT 
 

Název akce 
Počet 
dětí 

Počet 
dospělých Začátek Konec 

Pythagoriáda - okresní kolo 103 0 28.5.2019 28.5.2019 
Fyzikální olympiáda kat. G - 
Archimediáda - okresní kolo 6 0 21.5.2019 21.5.2019 
Chemická olympiáda kat. B - krajské kolo 18 0 4.5.2019 4.5.2019 
Soutěž v programování - krajské kolo 44 0 25.4.2019 25.4.2019 
Fyzikální olympiáda kat. E - krajské kolo 25 0 24.4.2019 24.4.2019 
Biologická olympiáda kat. C - okresní 
kolo 17 0 16.4.2019 16.4.2019 
Biologická olympiáda kat. D - okresní 
kolo 23 0 10.4.2019 10.4.2019 
Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, ZŘ - 
okresní kolo 89 0 9.4.2019 9.4.2019 
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Chemická olympiáda kat. C - krajské kolo 22 0 6.4.2019 6.4.2019 
Fyzikální olympiáda kat. E, F - okresní 
kolo 26 0 3.4.2019 3.4.2019 
Chemická olympiáda kat. D - krajské kolo 21 0 22.3.2019 22.3.2019 
Matematický klokan 7419 0 22.3.2019 22.3.2019 
Matematická olympiáda kat. Zř - krajské 
kolo 26 0 19.3.2019 19.3.2019 
Chemická olympiáda kat. D - okresní kolo 18 0 5.3.2019 5.3.2019 
Matematická olympiáda kat. Z5, Zř - 
okresní kolo 43 0 30.1.2019 30.1.2019 
Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo 7 0 7.12.2018 7.12.2018 
Chemická olympiáda kat. E - krajské kolo 5 0 28.11.2018 28.11.2018 
 
8. Prázdninová činnost 
 
Letní prázdniny 2019 
 
ALFA 
 

Název akce Počet dětí Typ akce Začátek Konec 
Příměstský tábor anglický 37 Tábory-příměstské 19.8.2019 23.8.2019 
Příměstský tábor Sportovní park 45 Tábory-příměstské 12.8.2019 16.8.2019 
Příměstský tábor fotografický 15 Tábory-příměstské 1.7.2019 4.7.2019 
Výjezdový tábor Pavlátka 73 Tábory-výjezdové 4.8.2019 16.8.2019 
Příměstský tábor taneční 20 Tábory-příměstské 1.7.2019 4.7.2019 
Příměstský tábor pohybový 45 Tábory-příměstské 22.7.2019 26.7.2019 
Příměstský tábor s workshopy 30 Tábory-příměstské 8.7.2019 12.7.2019 
Výjezdový tábor Nesměř 59 Tábory-výjezdové 20.7.2019 2.8.2019 
Příměstský tábor přírodovědný 45 Tábory-příměstské 15.7.2019 19.7.2019 
Příměstský tábor florbalový 42 Tábory příměstské 26.8.2019 30.8.2019 
Příměstský tábor ZŠ Polabiny III 8 Tábory příměstské 2.9.2019 6.9.2019 
 
DELTA 
 

Název akce 
 

Typ akce Začátek Konec  
Výjezdový tábor Horní Bradlo 48 Tábory-výjezdové 10.8.2019 23.8.2019 
Badatelský příměstský tábor 28 Tábory-příměstské 15.7.2019 19.7.2019 
Turistický příměstský tábor 17 Tábory-příměstské 15.7.2019 19.7.2019 
Příměstský tábor Choltice II. 19 Tábory-příměstské 8.7.2019 12.7.2019 
Výtvarně-kreativní tábor 27 Tábory-příměstské 22.7.2019 26.7.2019 
Rybářský příměstský tábor 13 Tábory-příměstské 8.7.2019 12.7.2019 
Příměstský tábor Choltice I. 20 Tábory-příměstské 1.7.2019 4.7.2019 
Astronomický příměstský tábor 28 Tábory-příměstské 8.7.2019 8.7.2019 
Vědecko-technický tábor 28 Tábory-příměstské 22.7.2019 26.7.2019 
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Jarní prázdniny 2019 
 

O jarních prázdninách nabídlo hlavní pracoviště ALFA pro děti a jejich rodiče 
možnost zúčastnit se lyžařského zájezdu do Rakouska – oblast Hinterstoder pod vedením 
pedagoga Petra Vaška. 

Během jarních prázdnin na odloučeném pracovišti DELTA proběhla návštěva DDM 
Chrudim na Hvězdárně barona Artura Krause.  

 
Vedlejší prázdniny 2018-2019 
 

Hlavní pracoviště ALFA zajistilo různorodý program jednak ve svých prostorách, 
jednak mimo DDM. Jedná se o různé druhy činností v klubovnách, vycházky do přírody 
a muzeí, vernisáže, turnaje, soustřední apod. Pořádáme turnaje ve stolním tenise, sportovní 
soutěže, akce na zahradě nebo hřišti, včetně výletů do zajímavých míst. Celé rodiny mohly 
s DDM ALFA navštívit atraktivní hrací a zábavný park Legoland. Výjimkou nejsou ani 
vícedenní pobyty v DDM, nebo akce mimo město Pardubice, jako je lezení na Škrovádě, či 
návštěva psího útulku. Přespání ve vlastních prostorách je oblíbená zájemci z řad účastníků 
včetně široké veřejnosti Ěnapř. „Pohodové noci v  ALF “ apod.ě. 

Odloučené pracoviště DELTA se v tomto období zaměřuje spíše na neprázdninové 
příležitostné aktivity na sobotních nebo nedělních akcích ve spolupráci s různými městskými 
organizacemi, MO V. a též předprázdninové akce jako je například turnaje ve stolním tenise 
nebo Vánoční dílny. 
 
9. Individuální práce 
 

Jsou doplněním pravidelné zájmové činnosti v DDM ALFA. Jedná se o práci, která je 
obtížnější, protože je zde zapotřebí maximální míra odborné a psychologické zdatnosti 
vedoucího, který je schopen pomoci tam, kde je potřeba. Mezi druhy činností patří:  
  - příprava dětí a mládeže ke zkouškám na střední a vysoké školy, 
 - osobní konzultace a poradenská služba v zájmových útvarech, 
 - příprava na soutěže Ěokresní, krajská a celostátní kolaě, 
 - odborné, tematické přednášky pro děti a mládež, 
 - pedagogické praxe pro studenty středních a vysokých škol. 
 
10. Spontánní činnost 
 

Při této činnosti nabízíme ve volném čase během týdne na obou pracovištích, ale 
i o sobotách a nedělích a dále také v rámci možností o prázdninách, věnovat se a zabavit děti 
i mimo pravidelné kroužky nebo akce. Je k tomu vždy zapotřebí zajistit dostatek vnitřního 
a venkovního prostoru. Současné objekty, který byly upravený pro potřeby DDM, tuto 
možnost v rámci daných možností poskytují. 
 
Ve vnitřních prostorách slouží k spontánní činnosti: 
 - prostor pro společenské hry, 
 - přírodovědné klubovny, 
 - keramická dílna pro volnou keramiku, 
 - sály pro volné cvičení a stolní tenis, 
 - výtvarná dílna pro malbu. 
Venkovní prostory: 
 - víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, 
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 - vyvýšený kopec na hry pro děti v celoroční době, 
 - bylinková zahrádka s venkovním sezením, 
 - výběh pro morčata a ostatní zvířata, včetně želvária, 
 - zahrada s labyrintem, hmatovou stezkou, vrbovou chýší a ohništěm. 
 
11. Osvětová a informační činnost 
 

Mezi tyto činnosti je zařazena poradenská a informační činnost, která je velmi 
rozšířená a kterou děti rády využívají. Jsou to oblasti nejenom technického rázu, ale i oblasti 
estetických a společenských nauk. Osvětová činnost se provádí v organizovaných skupinách 
v rámci školních klubů a družin formou diskuzí a přenášek. 

 
12. Spolupráce s jinými subjekty 
 
1. Práce s předškolními dětmi: 
 Spolupráce s Mateřskými školami: 
  - pořádání výukových programů v oblastech keramických, kreativních,  
  přírodovědných,  vědecko-technických a v Hvězdárně barona A. Krause, 
  - účast na Sportovních hrách mateřských škol, 
  - návštěvy příležitostných výstav, 
  - výchovné koncerty našich souborů, 
  - účast na soutěžích ĚDen dětíě 
  - exkurze do přírodovědné klubovny a ZOO koutku. 
2. Práce se školními dětmi: 
 Spolupráce se Základními školami ZŠ Polabiny I, II, III, ZŠ Resslova, ZŠ Lázně 
 Bohdaneč, ZŠ br. Veverkových, ZŠ Choltice, dalšími ZŠ a SŠ Pardubického kraje 
 a s Univerzitou Pardubice: 

  - výukové programy a badatelské dílny,  
- výukové programy v oblasti keramické dílny a přírodovědných aktivit, 
- výuka v rámci technických, keramických, výtvarných a sportovních kroužků, 

  - besedy o kriminalitě, vztahy mezi dětmi a k dospělým, 
  - účast na přírodovědné poznávací soutěži, 
  - besedy o přírodovědě, vztahy mezi dětmi a k dospělým, 
  - výchovné koncerty našich, nebo hostujících souborů, 

 - účast na akcích DDM ALFA: „Den dětí“, „Strašidelná noc“, Strašidelná 
zahrada“, „Velikonoční akce“, Vánoční sobota“, „Vánoční dílny“, „Vánoční 
jarmark“ „Tvořivé dílny“, výstavy apod. 
- preventivní protidrogové programy, 
- sportovní zájmové útvary Ěflorbal, basketbal, sálová kopanáě, 
- spolupráce na velkých akcích typu „Den dětí“, „Vědecký jarmark“ apod. 

3. Práce s mládeží: 
 Výukové programy pro žáky Střední školy grafického designu. 
 Praxe studentů střední školy grafické, střední školy pedagogické, střední školy obchodu 
 a služeb v DDM ALFA  
4. Pořádání sportovních soutěží: 
 Spolupráce s DDM, SVČ a ZŠ v rámci Pardubického kraje při pořádání a organizování 
 Východočeské ligy florbalu pro všechny věkové kategorie od 6 do 17 let. Spolupráce 
 s PSO ČUS a OR AŠSK při pořádání Florbalu a Kopané v rámci Olympiády dětí 
 a  mládeže okresu Pardubice. DDM ALFA je také hlavní pořadatelem fotbalového 
 turnaje pro mladší žáky Mc. Donald´s Cupu v rámci okresu i kraje. 
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 V rámci pořádání sportovních soutěží a olympiád MŠMT spolupráce s pardubickými 
 základními a středními školami. Patří mezi především ZŠ J. Ressla, SPŠCH Pardubice, 
 SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice, ZŠ Npor. Eliáše a Univerzita Pardubice. Tato 
 spolupráce se týká zejména matematických, chemických a fyzikálních soutěží a soutěže 
 v programování. 
 DDM ALFA spolupracuje a spolupořádá s organizací BESIP okresní a krajská kola 
 soutěže mladých cyklistů. 

   
13. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi 
 
 Dům dětí a mládeže ALFA spolupracuje hlavně se zřizovatelem Statutárním městem 
Pardubice, především s odborem Školství, kultury a sportu, nezapomíná ale i na další odbory. 
Další a to velmi dobrá spolupráce je s městskými obvody MO Polabiny II a MO Dukla V, kde 
spolupodílíme při pořádání některých velkých akcí jako je „Den dětí“, „Polabinská pouť“, 
„Karneval“, „Masopusty“, „Sportovní hry MŠ“, „Drakiáda“, „Čarodějnice“ a folklórní 
festivaly. 
 Příkladná spolupráce je s Občanským sdružením Hopera, které s námi spolupracuje 
v oblasti folklóru pro děti a mládež z kroužků, včetně pořádání soutěží a soustředění. 
Spolupráce se také rozvinula s reklamní agenturou PAREXPO, se kterou spolupracujeme na 
organizaci Festivalu her a hraček. Spolupráce probíhá s dalšími kulturními a sportovními 
institucemi na území Pardubic. 
 V rámci soutěží MŠMT a Přírodovědné poznávací soutěže spolupracuje DDM ALFA 
také s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích. 

Kontakty probíhají také se středními a vysokými školami v Pardubicích při získávání 
externích vedoucích zájmových útvarů a zajišťujeme praxi pro studenty pedagogických škol. 
Navázali jsme aktivní spolupráci s organizací „Europe direct“. Spolupracujeme také 
s NICM, místními orgány státní správy a samosprávy, Úřadem práce, s Astronomickou 
společností, dále spolupracujeme s Národním institutem dětí a mládeže v Praze (NIDV) 
a samozřejmě s médii. Velmi dobrá a úzká je komunikace s městskou policií Pardubice – 
besedy o kriminalitě, s MO V. – počítačové kurzy pro seniory, NIDV – vzdělávání externích 
zaměstnanců. 
 
14. Mezinárodní aktivity 
 
1. Soubor Matičiarik: 
DDM ALFA úzce spolupracuje se souborem „Matičiarik“ z Banské Bystrice ze Slovenské 
republiky. Soubor se účastní vystoupení pořádaných našim souborem a naše děti naopak jezdí 
na významné festivaly na Slovensko. 
2. Soubor Radost: 
Soubor Radost pořádá každoročně významný zahraniční zájezd pro některou věkovou 
skupinu na mezinárodní folklórní festival. Soubor se účastnil festivalu v Polsku, hosty 
s ciziny jsme uvítali i na našich akcích. Nadále se rozvíjí i spolupráce s polskými soubory 
a finským souborem. 
3. ROB: 
Členové kroužku Radiového orientačního běhu se zúčastnili vrcholných akcí ĚMČR, ME, 
MS) v různých věkových kategoriích a úspěšně reprezentovali.  
4. Kulečník: 
V DDM ALFA se postupně čím dál tím více daří kroužku Kulečník, který spolupracuje 
s kulečníkovým klubem Maple Pool club Pardubice. Výsledky našich dětí jsou velmi 
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významné nejenom na krajských, ale i na vyšších soutěžích. Členové kroužku Kulečníku se 
několikrát v průběhu roku zúčastnili turnajů po celé Evropě. 
 
15. Propagační činnost 
 

Propagační činnost DDM ALFA je zajištěna prvotřídní správou vlastních vyvíjených 
a naprogramovaných www stránek, které spravuje ve spolupráci s ředitelem interní pedagog 
a technik DDM. Webové stránky jsou neustále aktualizovány, probíhá doplňování údajů 
o akcích, jednotlivých odděleních a dalších nezbytných informací. Dále vyvíjíme vlastní 
evidenční program „Matrika“, který slouží jako školní matrika včetně přihlašování do 
zájmových útvarů a kurzů a všech příležitostných akcí. Program je plně spárovaný s www 
stránkami a bankovními ústavy. 

DDM se snaží publikovat v novinách jak celostátních, tak regionálních, jako je Mladá 
Fronta, Pardubické noviny, Pardubické listy včetně Radničního zpravodaje. Dále poskytujeme 
rozhovory rozhlasu a jeho redaktorům včetně návštěv Českého rozhlasu. 

V rámci propagace DDM provádí velké letákové a výlepové akce, které roznáší při 
velkých akcích, které pořádá nebo se účastní. Na těchto letácích prezentuje svoji činnost, 
nabízí aktivity, akce a informuje o své činnosti. 

V neposlední řadě se dále snažíme pořádat větší propagační akce pro upoutání větší 
pozornosti sponzorů a významných osobností v rámci pardubického regionu a okolí. Toto 
úsilí má lehce stupňující se charakter, ve kterém hodláme neustále pokračovat. Nedílnou 
součástí této práce jsou také akce pro technicky zaměřené děti, jako jsou např. „Hodina 
otevřených dveří“ pro PC zájemce a přednášky v rámci firmy Microsoft. 
 
16. Materiální zajištění 
 

V současnosti jsou budovy jak hlavního pracoviště ALFA, odloučeného pracoviště 
DELTA a odloučeného pracoviště KD Hronovická majetkem Statutárního města Pardubice. 
Všechny budovy jsou ve výpůjčce. 

Staráme se o pravidelnou údržbu svěřených budov i zahrady, provádíme každoroční 
výmalby vnitřních prostor na všech pracovištích, dochází k výměně zářivkových svítidel za 
nové typy s lepší svítivostí. Ve spolupráci s OMI zřizovatele zajišťujeme rozsáhlejší opravy 
budov Ěkanalizace, rekonstrukce sociálních zařízení a oprav potrubí. Proběhla rekonstrukce 
úklidových místností a technických učeben. Pracoviště KD Hronovická postupně odstraňuje 
dlouholeté závady, které byly nalezeny KHS a Hasičského sboru Pardubice. Pracujeme na 
postupném vylepšování interiéru – výmalby, opravy dlažby, schodů a technického zázemí 
místnosti zvukového technika.   

DDM se zároveň stará o vybavení učeben pracovními pomůckami pro činnost 
zájmových útvarů a kurzů. 
Pravidelná údržba: 
 - výmalba vnitřních prostor, výměna zářivek v dalších prostorách, 
 - údržba učebních pomůcek, 
 - zajišťování oprav budov DDM, 
Dovybavení: 
 - pracovními pomůckami pro činnost kroužků a kurzů na všech pracovištích, 

- zlepšení využitelnosti vstupních prostorů DDM jak pro účastníky kroužků a kurzům 
 tak pro zákonné zástupce Ěkreslící a tvořící stoly, pohádková televize, lavice na sezeníě.   
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17. Předpoklady vývoje DDM/SVČ v dalších letech 
 

Domy dětí a mládeže jsou velmi důležitým společenským faktorem, který se podílí na 
výchově mládeže formou volnočasových aktivit. Tak, jak jsem již uváděl v letech 
předchozích, potřeba středisek volného času je stále více než aktuální. Nebývalá a stupňující 
se agresivita a snižující se asertivita dětí a mládeže, drogy jak lehké, tak těžké, omamné látky, 
napětí ve společnosti, spojené s kladením vysokých nároků na jednotlivce nelze přehlížet. 
Děti a mladiství jsou nejrizikovější skupinou ve společnosti, které se musí věnovat náležitá 
a prioritní pozornost. Jak budou děti vychovávány a čemu budou vedeny, taková bude za pár 
let celá naše společnost. Jak si děti vychováme, tak nám to ve stáří vrátí. 

Bohužel, je nutné konstatovat, že jakkoliv pochopitelná výhradní preference primárního 
vyučování na základních a středních školách Ěposkytující stupeň vzděláníě spolu s klesající 
podporou mimoškolních zařízení, které věnují práci s dětmi a mládeží maximum svých 
možností, ohrožuje komplexní výchovu dětí a mládeže a může způsobit v blízké budoucnosti 
řadu neřešitelných problémů v oblasti mravní, morální, citové a společenské. Tuto úlohu 
právě se snaží plnit školská zařízení, které bohužel ne vždy nacházejí dostatečnou podporu 
pro svoji činnost jak ze strany státu a jím přenesené působnosti na jednotlivé kraje, tak na 
zřizovatele, tj. obce. 

Pokračující aktivita zájmových útvarů a kurzů nabízených základními školami, narušuje 
koncept, který propaguje základní a nedílnou výuku na základních školách a odpočinek 
s relaxací a výchovným účinkem dětí a mládeže v době po vyučování v Domech dětí 
a mládeže. DDM jsou schopni a také nabízejí profesionální přístup, spolu se soustavným 
a metodickým vedením dětí a mládeže během celého kalendářního roku. Stejným problémem 
pro DDM představují neziskové organizace, kde je kvalita nabízené práce rozkolísaná 
a nestálá. DDM jsou díky svým omezením ohledně personální politiky, finančním možnostem 
a podpoře ze strany státu a pokračujícím snahám ze stran škol a dalších neziskových 
organizací Ěnapř. Kroužky Východní Čechy) stále více vystavovány obtížnějším situacím 
vlastní existence. Neujasněnost školské politiky ohledně Středisek volného času, staví DDM 
do situace, kdy je v ohrožení jejich vysoká kvalita výuky v protikladu se snahou o co nejvyšší 
finanční úsporu nákladů na činnost zájmových útvarů v rámci konkurenceschopnosti na 
„trhu“ volnočasových aktivit. Bude záležet na zřizovatelích a jejich koncepcích rozvoje 
volnočasových aktivit, kterými může výrazně přispět k zachování jedinečné a vysoce 
profesionální síti Středisek volného času. 

Domy dětí a mládeže se svojí strukturou, kvalifikovanými odborníky z různých oborů, 
propracovaným systémem výuky, školskými předpisy a vyhláškami, stojí na vysoké úrovni 
před všemi neziskovými a občanskými zařízeními. Systém DDM, státem podporovaný, je 
v Evropě unikátní systém, který ale bohužel v naší zemi nenachází patřičné odezvy. Koncepce 
rozvoje vzdělávání pro současné období let 2014-2020 a nově vytvářená Koncepce jdou sice 
vstříc požadavkům pro Střediska volného času, bohužel její naplňování vázne a podpora tak 
není taková, jakou bychom potřebovali. 
 
18. Zpráva o výsledcích hospodaření 
 

DDM ALFA získává finanční prostředky z více zdrojů. Za rok 201Ř bylo dosaženo 
kladného hospodářského výsledku. Finanční prostředky byly se souhlasem zřizovatele 
rozděleny do fondu odměn a rezervního fondu. 

Na tvorbě rozpočtu se podílí: 
1. Pardubický kraj 
  - přímá státní dotace na mzdy, 

    - dotace soutěží vyhlášených MŠMT. 
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2. Zřizovatel Magistrát Pardubice 
  - příspěvek na provoz, 

    - příspěvek na celoroční a letní činnost. 
3. Úplata od účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti. 
4. Sponzorské dary. 
5. Vedlejší hospodářská činnost. 

Při provádění vlastních kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Kontroly probíhaly 
v harmonogramu dle vnitřních směrnic. Kontrole podléhala pokladní kniha včetně 
inventarizace pokladní hotovosti, cestovní příkazy, objednávky, faktury, dohody o práci 
a pracovní činnosti, rozpočty akcí a veškeré další účetní doklady. 

 
19. Výsledky kontrol 
 

Ve školním roce 201Ř/201ř neproběhla v DDM ALFA žádná kontrola ze strany 
Okresní správy sociálního zabezpečení včetně zdravotních pojišťoven.  

V listopadu 201Ř proběhla kontrola KD Hronovická ze strany Krajské hygienické 
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, na jejímž základě bylo uloženo 
odstranění nedostatků. 

V listopadu 201Ř byla provedena kontrola hospodaření ve vybraných oblastech ze 
strany zřizovatele – Statutárního města Pardubice, na jejímž základě byl vydán příkaz 
k odstranění zjištěných nedostatků. 

V srpnu 201ř byla provedena kontrola letního tábora Pavlátka ze strany Krajské 
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové – bez námitek. 

 
Zpráva o správních řízeních: 

Dle zákona č. 561/2004  Sb., školského zákona a zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řádu, neproběhlo ve školním roce 2018/2019 správní řízení, které by se týkalo stížnosti 
k práci a činnosti DDM ALFA. 
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20. Závěr 
 

Činnost DDM ALFA ve školním roce 2018/2019 probíhala dle schválených plánů 
činnosti, které byly pedagogickou radou projednány a schváleny. Pochopitelnou a výraznou 
změnou bylo rozšíření DDM o odloučené pracoviště KD Hronovická. Vzhledem k odlišnému 
zaměření KD to pro DDM znamená a bude znamenat změnu v dosavadní práci a to ve všech 
oblastech. Značné pracovní vytížení směřuje do oblasti ekonomické a propagační, kde 
musíme posílit v personální a kvalitativní oblasti. Současně s převzetím KD se DDM zapojil 
do tzv. „Pardubických koníků“, což je 14 nejvýznamnějších akcí města Pardubic. Jsme velmi 
rádi, že jsme dostali na starost organizaci akce „Zrcadlo umění“, která umožní těsnější 
spolupráci se zřizovatelem.   

Ve školním roce 2018/2019 počet oddělení klesl na čtyři a to díky odchodu jednoho 
vedoucího oddělení na hlavním pracovišti. Kroužky a další aktivity si rozdělili mezi sebou 
zbývající vedoucí. Odchodem zkušeného pedagoga a předchozím těžkostem při zateplování 
hlavního pracoviště a dlouhotrvajících opravách sálu na odloučeném pracovišti DELTA došlo 
k výrazným úbytkům účastníků zájmových útvarů.    

Hospodářské oddělení bude do budoucna čekat změna v efektivitě práce, zde máme 
nevyužité rezervy. Vzhledem k předpokladu změny na plátce DPH je zapotřebí posílit 
oddělení o dalšího pracovníka. Současně zvažujeme spolupráci v oblasti propagace 
a managementu na bázi externího spolupracovníka. 

Rozšíření pracovních aktivit se objevuje především v oblastech technických – 
robotika, Legorobotika, Fotografie, Astrofyzika a Věda a technika v praxi. Snažíme se tak 
navázat na republikový trend výuky v technických oborech, kterých je zoufalý nedostatek. 

Externí vedoucí zájmových útvarů prošli stejně jako v roce předešlém drobnou 
personální obměnou. Doufáme ale, že zůstane standardní jádro těch, kteří s DDM léta 
spolupracují a mají tak značné zkušenosti. Certifikované 40 hodinové školení spojené se 
zkouškou a závěrečnou prací přineslo příkladné výsledky a kladné hodnocení ze strany 
externích vedoucích, kteří oceňují přínos školení pro jejich práci spolu se získáním dalšího 
vzdělání. Pokrok jsme také ale zaznamenali v jejich kvalitě práce. 

Ekonomická situace byla stejně jako v předchozím školním roce stabilní. Záleží na 
zřizovateli a jeho prostředcích, které poskytuje na provoz. Hlavní pracoviště ALFA nemá 
k dispozici dostatek volných prostor pro poskytování pronájmů, odloučené pracoviště 
omezené prostory nabízí, problémem je ale příspěvek zřizovatele na provoz DDM. Nízký 
rozpočet bývalého DDM DELTA byl připočten k celkovému rozpočtu DDM bez dalšího 
navýšení. Znamená to, že DDM je tak závislý na příspěvcích a dotacích zřizovatele. Rozpočet 
krajského úřadu na mzdy není optimální v porovnání s ostatními kraji. Nižší počet interních 
pedagogických pracovníků je DDM nucen vyvažovat vyšším počtem externích vedoucích 
a tím dochází k vynakládání vyšších finančních prostředků na mzdy. V opačném případě by 
nižší stav pedagogů způsobem narušil profesionalitu výuky. KD Hronovická je postaven 
z velké míry na samofinancování v rámci kulturních akcí různými formami spolupráce – 
pronájem, spolupráce nebo pořádání vlastními silami. Nedílnou součástí je spolupráce se 
zřizovatelem na pořádání velkých akcí. Zvláštní a to příjemnou kapitolou jsou akce pro 
seniory.  

 
DDM ALFA 31. 10. 2019 
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21. 1. Seznam místností DDM ALFA 
 
Hlavní pracoviště ALFA 
 

Budova „A“       
 

A  1  kancelář OTP   Lieberzeitová 
A  2  kancelář OE   Pleskotová, Jiránková, Horáková   
A  3   kancelář OTJ   Čumpl 
A  4  kancelář OHS   Jiránek  
A  5  kancelář Služby dne  příslušná Služba dne   
A  6    taneční sál    Lieberzeitová    
A  7   sportovní sál   Lieberzeitová 
A  8   malý taneční sál, 1. p.  Lieberzeitová 
A  9   jazyková učebna I, 1. p. Jiránek 
A 10   jazyková učebna II, 1. p. změna Jiránek 
A 11   počítače, 1. p.   Čumpl  
A 12   hudební učebna, 1. p.  Jiránek 
A 13   atelier    Pleskotová 
A 14   skleník    Lieberzeitová 
A 15   krojovna    Lieberzeitová  
A 16   šatna chlapci   Lieberzeitová  
A 17   šatna dívky    Lieberzeitová 
A 18  prostor ping. stolů  Lieberzeitová 
A 19   kabinet sportovního nářadí     Lieberzeitová 
A 20   prostor za kanceláří OTP Lieberzeitová  
A 21   kabinet OE, velký, 1. p. Pleskotová    
A 22   kabinet OE, malý, 1. p.  Pleskotová  
A 23   kabinet venkovní OTJ, 1. p. Čumpl  
A 24   sklad HPM, 1. p.   Lieberzeitová  
A 25   šatna 3, 1. p.   Kadlečková 
A 26   prostor za kanceláří, 1. p. Pleskotová  
A 27  hlavní šatna přízemí  Kadlečková     
A 28  šatna chlapci, přízemí  Kadlečková    
A 29  šatna dívky, přízemí  Kadlečková    
A 30  šatna 1 - l. p.   Kadlečková 
A 31  šatna 2 - 1. p. Ěmaláě  Kadlečková 
A 32  úklid, WC dívky   Kadlečková 
A 33   převlékárna – uklízečky Kadlečková 
A 34  úklid 1. p.    Kadlečková 
A 35  vstupní prostor, přízemí Kadlečková 
A 36  chodba přízemí    Kadlečková 
A 37  prostor pod schody  Pleskotová 
A 38  schody přízemí – 1. p., vlevo Kadlečková  
A 39  odpočinkový prostor, 1. p.  Kadlečková 
A 40  chodba 1. p.    Kadlečková 
A 41  schody příz. – 1. p., vpravo Kadlečková  
A 42  venkovní lodžie, přízemí  Kadlečková 
A 43  venkovní lodžie, l. p.   Kadlečková       
A 44  prostor za mříží   Kadlečková 
A 45  WC personál, kabinet OHT Kadlečková 
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A 46   WC personál, ateliér OE Kadlečková 
A 47  WC chlapci, přízemí  Kadlečková 
A 48  WC dívky, přízemí  Kadlečková 
A 49  WC dívky, 1. p.   Kadlečková 
A 50  WC chlapci, 1. p.   Kadlečková 
 
Budova „B“ 
 

B  1  ředitelna    Adamů 
B  2    kancelář    Kadlečková  
B  3    kancelář    Ondřejová 
B  4    dílna údržby   Kadlečková, Martínek  
B  5    modelářská dílna   Čumpl 
B  6    přírodověda   Lieberzeitová 
B  7    přírodovědná klubovna  Čumpl 
B  8    keramická dílna   Pleskotová 
B  9  keramická pec I.   Pleskotová 
B 10  keramická pec II.   Pleskotová 
B 11   hudební kabinet   Jiránek 
B 12  sklad „CO“    Kadlečková  
B 13  sklad venkovní   Kadlečková, Martínek  
B 14  garáž     Čumpl 
B 15  šatny I., II., III.   Kadlečková  
B 16  úklid     Kadlečková  
B 17  chodba    Kadlečková  
B 18  spojovací hala („A“ a „B“) Lieberzeitová 
B 19  chodba – zádveří   Kadlečková 
B 20  WC personál   Kadlečková  
B 21  WC dívky    Kadlečková  
B 22  WC chlapci   Kadlečková  
 
Budova „C“ 
 

C  1  kancelář „C“   Pleskotová, Vaško 
C  2  Klub ALFA   Pleskotová, Vaško 
C  3  ALFÍK    Pleskotová, Vaško 
C  4  kuchyň    Lieberzeitová 
C  5  učebna elektrických kláves Jiránek 
C  6  kabinet krojovna Radost Lieberzeitová 
C  7  šatna     Kadlečková 
C  8  chodba    Kadlečková 
C  9  předsíň    Kadlečková 
C 10  chodba – zádveří   Kadlečková 
C 11   WC dívky    Kadlečková  
C 12  WC chlapci   Kadlečková   
 
Zahrada 
 

Z  1  Zahradní domek   Lieberzeitová 
Z  2  Kotce pro zvířata   Lieberzeitová 
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21. 2. Seznam místností DDM ALFA 
 
Odloučené pracoviště DELTA 
 

1 Terasa Komárek 
2 Astro kancelář OPTB Komárek 
3 Astro učebna Komárek 
4 Astro knihovna Komárek 
5 Astro skládek Komárek 
6 Kopule Komárek 
7 Malý sál Janečková 
8 Sklad cvičeb nářadí Janečková 
9 Skládek Petridesová 
10 Dětský klub Janečková 
11 Archiv Petridesová 
12 Učebna Petridesová 
31 Sklad biologie Petridesová 
35 Učebna PC Šantrůček 
36 Učebna Janečková 
38 Fotokomora Komárek 
39 Skládek HO Knollová 
40 Server Šantrůček 
41 Výpalovna Ducháčová 
42 Herna ping-pong Šantrůček 

43 Učebna výtvarná 
Petridesová, 
Ducháčová 

45 Učebna keramiky 
Petridesová, 
Ducháčová 

47 Učebna modelářů + hr. kruh Komárek 
60 Klubovna Petridesová 
61 Kancelář ředitele DDM Adamů 
62 Kancelář ved. pracoviště Petridesová 
63 Kancelář - pedagog OTDV Ducháčová 
65 Dílna domovník Martínek 
66 Kancelář OHJS Janečková 
68 Mzdové oddělení Knollová 
69 Místnost za šatnou Knollová 
70 Šatna Knollová 
71 Sklad pod schody vestibul Martínek 
87 Velký sál Šantrůček, Komárek 
88 Kabina Šantrůček, Komárek 

 
WC Martínek, Knollová 

89, 90 Skládky ve velkém sálu Martínek 

91, 92 ICM - OTDV 
Šantrůček 
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21. 3. Seznam místností DDM ALFA – odloučené pracoviště KD Hronovická 
 
KD 1    Velký sál – přízemí  Ulrychová (od 1. 8. 2018 Ondřejová) 
KD 2   Malý sál – 1. patro  Ulrychová 
KD 3   Jeviště – přízemí   Ulrychová 
KD 4    Jeviště – salonek – přízemí Ulrychová 
KD 5    Kancelář – velká – 1. patro  Ulrychová 
KD 6    Kancelář – malá – 1. patro Ulrychová 
KD 7  Recepce – přízemí  Kulhánek 
KD 8    Šatna – hlavní – suterén Ulrychová 
KD 9    Šatna – muži – suterén  Ulrychová 
KD 10  Šatna – ženy – suterén  Ulrychová 
KD 11  Šatna – pod jevištěm – sut. Ulrychová 
KD 12  Bar – přízemí   Kulhánek 
KD 13  Bar – 1. patro   Kulhánek 
KD 14  Dílna údržby – suterén  Kulhánek 
KD 15  Rozvodna – hlavní – sut. Kulhánek 
KD 16  Rozvodna – vedlejší – sut. Kulhánek 
KD 17  Technické studio – přízemí Kulhánek 
KD 18  Catering – suterén  Ulrychová 
KD 19  Sklad – bar – přízemí  Kulhánek 
KD 20  Sklad – přízemí   Kulhánek 
KD 21  Úklidová komora – přízemí Ulrychová 
KD 22  Balkón – 1. patro   Ulrychová 
KD 23  Chodba – přízemí  Ulrychová 
KD 24  Schodiště     Ulrychová 
KD 25  Chodba – 1. patro  Ulrychová 
KD 26  WC – muži – přízemí  Ulrychová 
KD 27  WC – ženy – přízemí  Ulrychová 
KD 28  WC – těl. post. – přízemí Ulrychová  
KD 29  WC – 1. patro – Bar  Ulrychová 
KD 30  WC – 1. patro    Ulrychová 
 
21. 4. Venkovní sklady DDM ALFA 
 
S1  Sklad velký – J. Palacha Ulrychová 
S2  Sklad malý – Závodu Míru Pleskotová 
 
 
 
       



Dům dětí a mládeže - BETA a 
odloučené pracoviště KD Dubina 



HODNOTÍCÍ ZPRÁVů
ŠKOLNÍ ROK 201Ř/201ř 
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1. ZÁKLůDNÍ ÚDůJE 
 

aě Název za ízení:    D m d tí a mládeže BETů Pardubice  

    k 1. 1. 2018     hlavní pracovišt : Štolbova 2665, 53002 Pardubice 

      odloučené pracovišt : J. Zajíce řŘ3, 53012 Pardubice  

bě Z izovatel:     Statutární m sto Pardubice 

cě Právní forma:    p ísp vková organizace 

dě IČO:      72051159   

eě editelka jmenována:   1. 1. 2010 

fě Rozhodnutí o zápisu 

   do rejst íku škol a školských za ízení:  č. j. SpKrÚ 63420/200ř OŠKT 

   k 1. 2. 2018     č. j. KrÚ 2441/201Ř, SpKrÚ Ř0060/2017 

    

2. CHůRůKTERISTIKů Zů ÍZENÍ 
 

D m d tí a mládeže BETů Pardubice je školským za ízením Statutárního m sta Pardubice 
s celoročním provozem. Je určen pro všechny, kte í si v pestré nabídce volnočasových aktivit 
najdou tu svoji, cht jí se n čemu novému naučit, cht jí si najít nového kamaráda či koníčka, 
nebo si odpočinout od starostí, p ípadn  objevit v sob  skrytý talent. Výchovn -vzd lávací 
činnost DDM BETů pro d ti, žáky, studenty i další zájemce je každoročn  uskutečňována 
formou pravidelné zájmové činnosti Ězde najde sv j program na obou pracovištích p ibližn  
1700 účastník  týdn ě, dále formou p íležitostné a spontánní činnosti, sout žemi, p ehlídkami, 
individuální poradenskou i prázdninovou činností. Veškerá činnost probíhá pod vedením 
zkušených pedagog  a odborník . 
 

3. PERSONÁLNÍ ZůBEZPEČENÍ 

3.1 Interní zaměstnanci v DDM BETA 

3.1.1. Hlavní pracoviště Štolbova ulice 

Jméno Funkce Vzd lání 
Délka 
praxe 

Počet let 

Úvazek 
v DDM 
BETA 

Ing. Zora Hrabaňová editelka, pedagog VČ VŠ 32 let 13 let 1 

Mgr. Barbora 

Komínková vedoucí odd. PV, pedagog VČ VŠ 12 let 12 let 1 

Mgr. Tereza Černá pedagog VČ, odd. PV VŠ   9 let 1,5 roku 1 

Jana Línková vedoucí odd. HSV, pedagog VČ SŠ 39 let   8 let 1 

Jitka Folbrechotvá vedoucí odd. EV, pedagog VČ SŠ 39 let 15 let 1 

Marie Stará vedoucí hospodá ského odd lení SŠ 44 let 32 let 1 

Václav Rambousek ekonom SŠ 45 let   9 let 1 

Ludmila Voženílková uklízečka SŠ 21 let   6 let 1 

Libor Hoch správce budovy, údržba ÚO 46 let 19 let 0,25 
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3.1.2. Odloučené pracoviště Dubina  

Jméno Funkce Vzd lání 
Délka 
praxe 

Počet let 

Úvazek 
v DDM 
BETA 

Bc. Jana Radostová vedoucí odd. EV, pedagog VČ VŠ 25 let 1,5 roku 1 

Eva Zemanová vedoucí odd. HSV, pedagog VČ SŠ 31 let 1,5 roku 1 

Hana Kudrnová vedoucí odd. PV, pedagog VČ SŠ 32 let    8 let 1 

Ing. Jana Ševčíková 

Propagace, akce a výukové  
po ady pro školky a školy VŠ 24 let 0,5 roku 0,5 

Pavlína Kurečková uklízečka ÚO 27 let 1,5 roku 0,5 

 

3.2. Externí zaměstnanci DDM 

Bez externích zam stnanc  by DDM BETů nemohl v bec fungovat, jejich práce, nápad  a 
nasazení si velmi ceníme. Formou celoroční spolupráce v pravidelné p ímé dílčí pedagogické 
činnosti jsme ve školním roce 2018/2019 spolupracovali celkem s 42 externími zam stnanci 
ve Štolbov  ulici a 11 externími zam stnanci na Dubin .  
 

T ší nás také skutečnost, že více než polovina externích zam stnanc  s námi spolupracuje 
dlouhodob , tedy déle než deset let, spousta z nich je navíc našimi bývalými žáky. Vzd lání 
a kvalifikace externích zam stnanc  odpovídá požadavk m na p íslušnou funkci z 83 %. 

 

Složení interních a externích pedagogických pracovník  DDM BETů 

       

   
 

4. DůLŠÍ VZD LÁVÁNÍ PRůCOVNÍK  DDM BETA 
 

Interní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se v pr b hu školního roku 2018/2019 zúčastnili 
mnoha vzd lávacích akcí a seminá  podle vlastních pot eb a finančních možností DDM BETů.  

Mimo pravidelná školení BOZP a GDPR se pedagogičtí pracovníci vzd lávali v kurzech   

akreditovaných MŠMT. 
Nezanedbatelným zdrojem nových informací pro pedagogy volného času bylo studium 
odborných materiál  v rámci individuálního studia.  
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5. PRůVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST  
 

Ve školním roce bylo v DDM BETA Štolbova napln no k 31. 10. 2018 celkem 145 zájmových 
útvar  na všech odd leních. Navšt vovalo je celkem 1085 účastník . Stabilní zájem jsme 
zaznamenali o zájmové vzd lávání u d tí školního v ku, nejv tší poptávka pak byla po 
zájmových útvarech na odd lení pohybové výchovy.  
 

Na Dubin , odloučeném pracovišti DDM BETů Pardubice, bylo otev eno 73 zájmových útvar  
s celkovým počtem 480 účastník  zájmového vzd lávání.  
 

P írodov dnou oblast zabezpečovalo Ekocentrum Paleta ve Štolbov  ulici. S domem d tí 
a mládeže BETA dlouhodob  spolupracuje.  

Technické kroužky probíhají v pardubickém DDM ůLFů a jeho odloučeném pracovišti 
DELTů, které mají pat ičné vybavení a vhodné prostory pot ebné k t mto obor m. 

 

Počet zájmových útvar  a jejich napln nost na odd leních DDM ke konci 
školního roku: 
 

DDM Štolbova - odd lení Počet ZÚ Počet účastník  ke konci 
školního roku 

Pohybová výchova 42 814 

Hudební a sportovní výchova 91 160 

Estetická výchova 18 163 

celkem 151 1137 

 

DDM Dubina - odd lení Počet ZÚ Počet účastník  ke konci 
školního roku 

Pohybová výchova 23 343 

Hudební a sportovní výchova 39 74 

Estetická výchova 14 107 

celkem 76 524 

Máme radost, že jsme zaznamenali nár st o ř ZÚ a ř6 účastník  oproti začátku školního roku. 
 

6. P ÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
 

Pro rodiče a ve ejnost byly b hem školního roku 2018/2019 p ipraveny p íležitostné akce, 

od koncert  a výstav až po taneční vystoupení, na jejichž p íprav  i vlastním provedení se 
podíleli účastníci pravidelné zájmové činnosti pod vedením pedagogických pracovník .  
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6.1.  Hlavní pracoviště Štolbova ulice 

 

Celkem jsme s 20919 účastníky uspo ádali 504 p íležitostných akcí, které navštívilo 5959  
host . Velký ohlas m lo vystoupení našich nejmenších účastník  zájmového vzd lávání na 
Mikulášské show v ABC klubu. Celkem zde vystoupilo 424 d tí a dva po ady shlédlo 542 
divák . 

Nejv tší úsp ch jako již tradičn  sklidily akce našich tanečník , kte í za své skv lé výkony 
získali mnoho cen na tanečních sout žích. Velice oblíbené jsou záv rečné po ady pro rodiče i 
širokou ve ejnost TC BETA, které se konají ve Východočeském divadle Pardubice. Oba 

programy se poda ilo vyprodat. Podívat se p išlo 904 divák .   

Úžasné výkony všech účinkujících, skv lé nápady lektor , obrovské nadšení a usilovná práce, 
neskutečná atmosféra, dojatí rodiče a prarodiče, nezapomenutelný zážitek pro všechny 
návšt vníky. To vše nám dala Hroší party PS Hroch. Záv rečný po ad PS Hroch se nesl v duchu 

oslav sta let od vzniku republiky. Konal v Konferenčním centru ůldis v Hradci Králové a 

zhlédlo ho 926 divák .  

 

Oblíbené byly výukové po ady ke 100. výročí vzniku republiky Osudové osmičky, 
které DDM BETů p ipravil za finanční podpory a ve spolupráci se z izovatelem, statutárním 
m stem Pardubice. Po ady se uskutečnily v zá í a íjnu 201Ř. 

 

Výukové programy a po ady, p ehlídky  
a sout že vyhlášené DDM Štolbova Počet akcí Počet účastník  

VP – odd lení hudební a sportovní výchovy 39 1024 

VP – odd lení estetiky 30 607 

P vecká sout ž Pardubické št betání 1 20 

Výtvarná sout ž – Oči doko án 1 428 

Taneční sout ž Beta dance 201ř 1 1307 

49. ročník Ligy škol v orient. b hu  ZŠ 4 688 

Perníkový festiválek 1 302 

 

6.2. Odloučené pracoviště Dubina   
Celkem jsme s 2342 účastníky uspo ádali 59 p íležitostných akcí, které navštívilo 843 host . 

  

Výukové programy a po ady, pohádky   
pro ve ejnost DDM Dubina Počet akcí Počet účastník  

VP – odd lení estetiky 23 567 

Pohádky pro ve ejnost  7 1435 

Po ady pro školy a školky 7 1844 

 

Na obou pracovištích jsme zaznamenali velký zájem základních škol a školek o výukové 
programy a po ady, které p ipravujeme. Ve školním roce 2018/2019 se výukových program  

zúčastnilo celkem 2198 účastník .  
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Mezi další oblíbené a úsp šné p íležitostné akce pat í: 
- Tvo ivé dílny pro seniory ve spolupráci se z izovatelem, celkem bylo uspo ádáno 10 dílen 

- Kreativní dílny, které zajišťujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi - na krajských 

  Dožínkách, M stských slavnostech a další s krajskou knihovnou a ekocentrem Paletou 

- Mikulášská besídka pro ve ejnost DDM BETů o.p. Dubina – 61 účastník   
- Velký d tský karneval a Karneval v ABC klubu – 282 účastník  

- Karneval pro ve ejnost DDM BETů o. p. Dubina – 212 účastník  

- Účast d včat z kroužk  TC BETů na tanečních pohárových sout žích 

- Účast tanečník  z kroužk  PS Hroch na tanečních postupových sout žích 

- Účast d tí z kroužku country tanc  Virginia na tanečních sout žích 

- Čarod jnice na závodišti a aviatická pouť s účastí našeho hasičského kroužku 

- Výlety a besídky Kontaktního klubu  

- Hudební koncerty v pr b hu celého školního roku 

- Akademie DDM BETA o. p. Dubina – záv rečný po ad odd lení pohybové a hudební  
  výchovy – počet návšt vník  222 
- Výstavy prací našich výtvarník  a keramik  na konci školního roku 

- „Indiánské prázdniny“ – tradiční tvo ení s d tmi v motolské nemocnici – 64 účastník  

7. TÁBOROVÁ ů DůLŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S POBYTEM 
 

Ve školním roce 201Ř/201ř jsme uspo ádali 1 pobytovou akci vodáckého kroužku 
a 1 pobytovou akci hasičského kroužku, 1 putovní tábor vodák  a 1 pobytový tábor pro 

keramiky a výtvarníky. P ím stských tábor  bylo 14. Celkem se prázdninových aktivit 
zúčastnilo 348 účastník . 
 

Název tábora Termín Počet účastník  Počet vedoucích 

P ím stský Kontaktní klub 1.–4. 7. 8 1 

P ím stský Piráti 1.–4. 7. 15 3 

P ím stský Dubina PS Hroch 5D+5E 1.–4. 7. 9 2 

P ím stský Dubina Keramické tvo ení 1.–4. 7. 14 1 

P ím stský Dubina Rozmarné léto 8.–12.7. 18 2 

P ím stský Sv t na dlani - jazykový 8.–12.7. 16 2 

P ím stský Dubina PS Hroch 6+1Ř 15.–19. 7. 35 3 

P ím stský taneční tábor TC BETů 1 15.–19. 7. 50 4 

Putovní vodácký - Oh e 21.–27. 7. 11 2 

Pobytový keramik  v Jedlové  

„Ten d lá to a ten zas tohle 3…“ 17.–24. 8. 35 6 

P ím stský Kontakt Na Špici 12.–16. 8. 7 1 

P ím stský sportovní tábor Na Špici 12.–16. 8. 34 3 

P ím stský Dubina Putování za zví átky 19.–23. 8. 11 1 

P ím stský taneční tábor TC BETů 2 26.–30. 8. 31 3 

P ím stský taneční PS Hroch H20 26.–30 8. 14 3 

P ím stský Šikulové v akci 26.–30. 8. 40 4 

Celkem  16 tábor  348 41 
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Ř. DůLŠÍ ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZD LÁVÁNÍ 

 

Osv tová, informační a individuální činnost 
 
Zahrnuje informativní sch zky a jednání s externími vedoucími, osv tu a informovanost rodič , všechny 
pedagogické a pracovní porady v dom  d tí. Koordinační porady pardubického kraje a porady určené 
editel m p ísp vkových organizací m sta. 

 

Spontánní činnost probíhala v DDM BETů Štolbova ulice 
 
Spontánní činnost zahrnuje p edevším využívání internetu ve ejností, využití kluboven pro stolní 
hry, kulečník a stolní tenis, kreativní činnosti a návšt vy m síčních výtvarných výstav a 
sout žních výstav v DDM BETA Pardubice. 

 

Odd lení Počet akcí Počet účastník  

Sportovní a společenská výchova 49 103 

Estetická výchova 23 3734 

Celkem 72 3837 

 

9. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK  
 

DDM BETA zorganizoval ve školním roce 2018/2019 celkem 16 kol sout ží vyhlášených 
MŠMT, z toho bylo 7 kol okresních a ř krajských, jichž se zúčastnilo celkem 533 sout žících. 

Jako již tradičn  jsme se v novali sout žím v humanitních oborech Ěčeský, n mecký, anglický a 
špan lský jazyk, recitace, d jepis, zem pis a Evropa ve školeě. Participovali jsme také na 
projektu Excelence, který je určen p edevším student m st edních škol. Jeho cílem je podpora 
talentovaných a nadaných d tí a celkov  se zasazuje o zvyšování vzd lanosti národa. 
 

Okresní i krajská kola uvedených sout ží jsme organizovali jako každý rok ve spolupráci 
s Krajským ú adem Pardubice, zastoupeným paní Lenkou Havelkovou. Spolupráce byla 
výborná. Kladn  hodnotíme rovn ž spolupráci se školami, které se podílí na odborné p íprav  
uvedených sout ží. Všem pat í naše pod kování.  
      

. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 

 

Účast na DANCE WORLD CUP v Portugalsku aneb splněný sen 

 

Do letošního finále mezinárodní taneční sout že Dance world cup ve m st  Braga v Portugalsku 

se úsp šn  probojovaly dv  v kové skupiny dívek H9 a H10 z PS Hroch p i DDM BETů 
Pardubice. Mladší skupinu tvo ily dívky ve v ku od 10 – 11 let a starší od 14 – 15 let.  

 

Dance World Cup je jedinečná sv tová taneční sout ž pro amatéry, které se každoročn  účastní 
na 12.000 d tí z celého sv ta. Sout žit mohou tanečníci od 4 do 25 let v r zných tanečních 
žánrech: klasickém baletu, moderním tanci, jazz dance, show dance, stepu, street dance/ hip hop, 
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národním tanci a tanci se zp vem. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci z 55 zemí sv ta. 
V tak silné konkurenci mladší d ti obsadily ř. místo a juniorky Ř. místo.  
 

Jedinečný zážitek z nádherné sout že, krásné prost edí, p átelská atmosféra a skv le fungující 
zázemí, to vše p isp lo ke spln ní velkého snu nejen sout žících. 
Velké pod kování za finanční podporu pat í z izovateli Statutárnímu m stu Pardubice a 
samoz ejm  všem zainteresovaným sponzor m. 
 

11. SLUŽBY POSKYTOVůNÉ VE EJNOSTI, ŠKOLÁM 
 

Služby byly zam ené hlavn  na pomoc mate ským a základním školám, kterým jsme nabídli 
cykly výukových program  zam ených na výtvarné a pracovní činnosti. Do programu pro školy 

byly za azeny preventivní výukové po ady. 

Pr b žn  probíhala poradenská a konzultační činnost pro d ti i dosp lé, vedoucí tábor  i 
d tských kolektiv , pro učitele i rodiče, pro studenty, pracovníky SVČ apod. Nejužší spolupráce 
se školami se projevila p i p íprav  sout ží vyhlašovaných MŠMT. V nabídce DDM BETů 
nechyb ly kurzy pro studenty i dosp lé Ěcvičení pro dosp lé, tanec pro rodiče, keramika i 

kreativní činnosti – aranžmá, tisk na textil, drátkování, enkaustika a jiné). 

. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI   
 

Od 1. ledna 2016 máme v budov  DDM BETů Štolbova ul., nového nájemce. Je jím ZŠ 
V Pohybu, vyučování probíhá pro první, druhou a t etí t ídu. Byl úsp šný i zápis do další první 
t ídy pro školní rok 2019/2020, v letošním školním roce bude mít škola už čty i t ídy. 
Spolupráce s vedením školy je dobrá. 
 

Dalším nájemcem v komerčních částech budovy je společnost ů.C.In. s. r. o. Ějednatel spol.  
pan Jan Kafkaě. Díky dobré spolupráci s uvedenou společností mohlo naše za ízení po dohod  

s nájemci využívat určité prostory, jako je divadelní sál, p ísálí a kavárna, k velkým akcím 

po ádaným DDM BETů Pardubice a k sout žím vyhlášených MŠMT. 

 

Již adu let spolupracujeme s Magistrátem m sta Pardubice. Účastníme se velkých kulturn -

společenských akcí, formou tanečních vystoupení PS Hroch a TC BETů a kreativních dílen pro 

ve ejnost.  
Také se prezentujeme na velkých akcích, které po ádá Pardubický kraj, jednou z nich jsou 

Dožínky. 
Dále spolupracujeme s Krajskou knihovnou, která po ádá krajské kolo sout že vyhlašované 
MŠMT – D tská scéna. Pravideln  se účastníme akce Den pro d tskou knihu s tvo ivou dílnou. 

V Krajské nemocnici Pardubice po ádáme dvakrát až t ikrát do roka charitativní tvo ivé dílny 

pro d ti d tského odd lení a odd lení d tské chirurgie. Vyrábíme drobné dárky k Vánoc m, 
Velikonoc m a svátku maminek. 
D tské centrum Veská – zde máme pravideln , jednou za 14 dní, tvo ivou dílnu. 
Pokračujeme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasič  Svítkov–Popkovice, ve školním roce 
2019/2020 se nám op t poda ilo otev ít hasičský kroužek, k naší radosti roste počet účastník  
v tomto kroužku. 
Výborná je i spolupráce s DDM a SVČ v celém Pardubickém kraji, nejčast ji spolupracujeme 

s vedením SVČ Mikádo Vysoké Mýto. 



10 

 

13. PROPůGůČNÍ ČINNOST 

 

Nejúčinn jší formou propagace naší práce je p ímá činnost s d tmi p i p íležitostných akcích pro 
ve ejnost. D ležité informace o činnosti a aktualitách zve ejňujeme na našich webových 

stránkách www.ddmstolbova.cz a facebooku www.facebook.com/ddmbeta. 

Dále se prezentujeme tišt nými brožurkami a letáky informujícími o celoroční činnosti  
i jednotlivých akcích.  

 

. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

V současné dob  je budova DDM BETů majetkem Statutárního m sta Pardubice, od 1. 1. 2014 

ji máme ve výp jčce. DDM BETů disponuje sedmi učebnami Ěateliér keramický, ateliér 
výtvarný, hudebna, klubovna, školicí a počítačová místnost, bicárna a kulečníková učebna – v té 
se v současnosti hraje na klávesyě. Dále se v budov  nacházejí dv  pecárny, místnost se stoly pro 
stolní tenis, jeden velký zrcadlový sál Ětzv. gymnasálě a čty i menší zrcadlové taneční sály. 
Všechny taneční sály disponují také šatnami. S finančním p isp ním z izovatele si pronajímáme 
t locvičny pro tanečníky na ZŠ Dubina a pro vodáky na ZŠ Waldorfské. 

 

Od ledna 2018 máme ve výp jčce objekt bývalého kulturního domu na Dubin , ul. Jana Zajíce, 
dnes odloučené pracovišt  DDM BETů Pardubice. V letošních prázdninových m sících se nám 
poda ilo vym nit osv tlení v gymnastickém sále, p ilehlých šatnách a chodbách v 1.NP. Dále ve 
zkušebn  a učebn  1. NP. Prob hlo broušení a lakování parket na gymnasále, broušení a 
lakování lavic v šatnách a údržba cvičebního náčiní. Hodn  práce, která je vid t. 
V objektu odloučeného pracovišt  na Dubin  máme k dispozici dv  zkušebny, ve kterých 
probíhá výuka hudebních kroužk , jako je hra na kytaru, klavír, klávesy a flétnu. 
Dále máme v budov  dv  učebny, ty slouží pro tvo ivé činnosti a kroužky odd lení estetické 
výchovy, jako je drátkování, šikula, šití, výtvarná výchova, stará emesla a originální šperky 

Pro estetické kroužky je pln  využíván i keramický ateliér s p ilehlou pecárnou. 

Odd lení pohybové výchovy slouží všechny t i sály – gymnastický, velký a Pardubínek pro 

taneční a pohybové aktivity.  O tyto kroužky je nejv tší zájem a prostory jsou pln  obsazeny. 
Činnost odloučeného pracovišt  se velice p kn  rozvíjí, účastníci zájmového vzd lávání mají 
o kroužky zájem. Činnost se stále rozši uje a nabídka aktivit je velice pestrá. Na Dubinu  

chodí do kroužk  malé d ti v doprovodu rodič , žáci, studenti a dosp lí účastníci. Máme radost, 
že se nám da í oslovit všechny v kové kategorie a p ipravit pro všechny uchazeče lákavou 
nabídku aktivit. 
 

. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 

 

Vzhledem k vícezdrojovému získávání finančních prost edk  pro činnost DDM BETů se 
poda ilo zajistit celý pr b h školního roku 2018/2019 bez problém  a bylo dosaženo kladného 
hospodá ského výsledku. Finanční prost edky byly se souhlasem z izovatele p evedeny do 
rezervního fondu. 
 

 

http://www.ddmstolbova.cz/
http://www.facebook.com/ddmbeta
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Na tvorb  rozpočtu se následujícím zp sobem podílely:   

1.  Pardubický kraj     - p ímá státní dotace 

                                 - dotace sout ží vyhlášených MŠMT 

2. Z izovatel Statutární m sto Pardubice  - p ísp vek na provoz organizace   

                                 - p ísp vek na volnočasové aktivity   
3. M stský obvod Pardubice 3  - dotace na karneval 2019  

4. Úplata od účastník  pravidelné i p íležitostné zájmové činnosti 
5. Sponzorské dary 

                                                              

1 . ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCE 

 

Program kontroly:         kontrola hospoda ení za období 2015-2018 

Kontrolovaný subjekt:  DDM BETA – Ing. Zora Hrabaňová 

Termín kontroly:           19. 11. 2018 

Kontrolu provedla:  pracovnice odd lení kontroly Magistrátu m sta Pardubice 

    vedoucí skupiny paní Hana Dolečková 

Výsledek kontroly:        zjišt ny nedostatky v provád ní a stvrzování p edb žné finanční  
    kontroly 

 

. ZÁVĚR 

 

St žejní úkoly celoročního plánu v zájmovém vzd lávání na školní rok 2018/2019, které si  
DDM BETů stanovil, byly spln ny. Práce v za ízení probíhá v souladu s platnou legislativou. 

Spolupráce se z izovatelem, Statutárním m stem Pardubice, je na velmi dobré úrovni jak p i 
zabezpečování rozpočtu či odborné ekonomické pomoci, tak p i pomoci legislativní nebo 
propagační.  
 

Velký dík pat í všem interním pedagogickým i nepedagogickým zam stnanc m DDM BETů 
Pardubice na obou pracovištích za jejich velké pracovní nasazení a úsilí spojené se 
zabezpečením provozu a chodu našeho nového pracovišt . Dále d kujeme všem externím 
zam stnanc m za výbornou spolupráci.  
 

D tem a jejich rodič m d kujeme za p ízeň a v íme, že i v p íštím roce jim budeme moci 
nabídnout kvalitní a bohatou škálu zájmových kroužk , aby jejich dny byly plné krásy, pohybu, 
poznání a radosti. 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 3. 10. 2019                                                     Ing. Zora Hrabaňová 

                                                                                            editelka DDM BETů Pardubice 
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Příloha č. 3 

Závěrečný účet města 
Pardubic za rok 2019 

HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU 
ÚČASTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC



Příloha č. 3 – Závěrečný účet za rok 2019 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC 
Výroční zprávy společností za rok 2018

1 Dopravní podnik města Pardubic, a.s. 
2 Služby města Pardubic, a.s. 
3 Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
4 BČOV Pardubice, a.s. 
5 HC Dynamo Pardubice, a.s. (účetní období od 1. 5. do 30.4.) 

6 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
7 Dostihový spolek, a.s. 
8 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
9 FREE ZONE Pardubice, a.s. 
10 BK Pardubice, a.s. (účetní období od 1. 7. do 30.6.) 

11 Pardubická plavební, a.s. 
12 Přístav Pardubice, a.s. 
13 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  



Přehled obchodních podílů města Pardubice, stav k 31. 12. 2019

Číslo 
účtu Název firmy počet ks NH/ks

nom. hodn. 
akcíí města

podíl 
města na 

ZK
celkový ZK 

účetní hodnota 
v Kč 

(pořizovací 
cena akcií)

1 145 581 000 145 581 000

58 1 000 000 58 000 000

73 100 000 7 300 000

15 1 000 000 15 000 000

100 646 020 64 602 000

13 660 000 8 580 000

203 661 000 134 183 000

437 1 000 000 437 000 000

27 500 000 13 500 000

29 100 000 2 900 000

5 10 000 50 000

160 100 000 16 000 000

286 1 000 000 286 000 000

38 100 000 3 800 000

1 900 000 900 000

14 1 000 000 14 000 000

753 10 000 7 530 000

216 100 21 600

214 15 000 3 210 000

1509 150 226 350

174952 50 8 747 600

48 15000 720 000

114 10000 1 140 000

100 100 10 000

620000 50 31 000 000

BČOV Pardubice a.s 20 100 000 2 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000,00

1 848 100 000 184 800 000

90 10 000 900 000

231 100 000 23 100 000

 Dostihový spolek a.s. 5 267 1 000 5 267 000 51,54% 13 286 000 9 704 100,00

suma za účet 1 269 334 924,03

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 619 718 1 000 619 718 000 42,74% 1 449 854 000 667 396 266,54

FREE ZONE Pardubice  a.s. 30 39 000 1 170 000 30,00% 3 900 000 3 597 698,00

suma za účet 670 993 964,54

Pardubická plavební a.s. 550 5 000 2 750 000 17,49% 15 720 000 2 500 050,00

 Přístav Pardubice a.s. 42 50 000 2 100 000 6,93% 30 300 000 2 010 000,00

Vodovody a kan. Chrudim a.s.                  
(akcie získány v rámci privatizace 
vodárenského majetku)

48 627 1 000 48 627 000 3,36% 1 447 946 000 48 627 000,00

BK Pardubice a.s. 480 1 000 480 000 15,00% 3 200 000 180 030,00

HYDROLABE, s.r.o x x 100 000 8,20% 1 220 000 100 000,00

Bytové družstvo Poseidon x x x x x 5 000,00

Zpracoval: Čada Miroslav suma za účet 53 422 080,00

Zdroj: operativní evidence obchodních podílů města 

316 360 000

Rozvojový fond Pardubice a.s. 100,00%

333 421 907,34

100,00% 225 881 000

191 104 475,96

224 048 165,00

676 815 000

304 700 000

495 848 822,37

13 207 453,3654 679 350

0
 6

 9

Služby města Pardubic a.s. 100,00%

Hockey club Dynamo Pardubice a.s. 96,21%

0
 6

 2
0

 6
 1

 

Dopravní podnik města Pardubic 
a.s. 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 66,00%

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 144



Dopravní podnik  
města Pardubic a.s. 



Dopravního podniku města Pardubic

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fotograie · Jan Jirásek · Škoda 32Tr SOR
Graický design · mixage.cz
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A



 A — Zpráva představenstva společnosti4

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Úvodní slovo předsedy představenstva DPMP a. s.

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové,
právě jste otevřeli výroční zprávu naší akciové společnosti za rok 2019.

Hospodaření akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. pro rok 2019 vycházelo z predikce stanovené 
inančním plánem. Většina významných nákladových a výnosových položek byla sestavena s ohledem na již známé čini-
tele, které mohly ve větší či menší míře ovlivnit vývoj nákladů a výnosů a tím jejich konečnou hodnotu k rozvahovému 
dni. Plán tedy vycházel ze skutečných cen elektrické energie a zemního plynu, ze sjednané dohody v rámci kolektivního 
vyjednávání a  také ze známé celkové výše úhrady kompenzace od  města Pardubice. Ostatní významné nákladové 
a výnosové položky byly predikovány na základě známých skutečností v době sestavování inančního plánu metodou 
klouzavého váženého průměru. Plánovaná tvorba ztráty byla především odůvodněna růstem mzdových nákladů. 
Předpoklad pokračující ekonomické konjuktury národního hospodářství doprovázený nízkou nezaměstnaností v  roce 
2019 byl hlavním důvodem plánovaného nárůstu mzdových nákladů s následnou tvorbou záporného hospodářského 
výsledku. Dále při sestavování inančního plánu byla zohledněna i rizika plynoucí z cenově nestabilního trhu s ropnými 
deriváty a z růstu cenové hladiny ostatních komodit a služeb potřebných k zajištění provozování městské hromadné 
dopravy. Finanční plán zahrnoval i potenciální hrozbu klesající poptávky po přepravních službách resp. tržeb z jízdného 
s ohledem na změnu chování cestujících směřující k většímu využívání dopravy pěší, cyklistické nebo automobilové. 

Mezi významné skutečnosti, které mohly ovlivňovat výsledek hospodaření za rok 2019, byla nařízená sleva jízdného 
cenovým orgánem, který v přenesené působnosti vykonává Rada města Pardubic. Tato sleva se ve výši 100 % z ceny 
jízdného týkala seniorů tj. cestujících starších 70 let. Společnost tuto 100% slevu začala poskytovat od 1. 9. 2019. 
Vzniklé inanční ztráty plynoucí z bezplatné přepravy cestujících starších 70 let byly plně hrazeny statutárním městem 
Pardubice formou navýšením kompenzace. Navýšená kompenzace byla poskytnuta na základě uzavřeného dodatku č. 
1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 28. 11. 2019. 

Mezi další významné skutečnosti roku 2019 patřila i  ta skutečnost, že od 1. února 2019 nabyla účinnosti novela 
zákona o DPH, která přinesla přeřazení provozování MHD do druhé snížené sazby DPH. Toto přeřazení do nižší sazby 
DPH se během 11 měsíčního období roku 2019 odrazilo v nominálním nárůstu tržeb z jízdného. Toto nominální zvýšení, 
jak se v průběhu roku 2019 ukázalo, pozitivně působilo proti klesajícím reálným tržbám způsobené nižší poptávkou 
po přepravních službách.  Významným faktorem, který pozitivně ovlivnil hospodaření společnosti, bylo meziroční navý-
šení kompenzace o 4 000 tis. Kč od dominantního objednatele dopravního výkonu. Tato částka byla využita výhradně 
k úhradě rostoucích nákladů na elektřinu, pohonné hmoty a pojištění majetku a odpovědnosti. 

 Navýšení kompenzace spolu s rozpouštěním účetních rezerv a zajištěnými nákupy elektřiny a zemního plynu na komo-
ditní burze za cenu taženou poptávkou, se do hospodaření společnosti po celé účetní období promítalo tvorbou dílčích 
kladných hospodářských výsledků. Tvorba kladného hospodářského výsledku byla navíc podpořena na výnosové straně 
růstem tržeb z jízdného z důvodu snížené sazby DPH a 100 % refundací ztrát plynoucí z bezplatné přepravy cestujících 
starších 70 let. Regulované skutečné mzdové náklady spolu s nákladovými úsporami na straně jedné a rostoucí tržby 
z MHD na straně druhé byly primárním zdrojem měsíčních kladných hospodářských výsledků, které vygenerovaly kladný 
hospodářský výsledek za celé účetní období roku 2019 ve výši 1 882 tis. Kč po zdanění.  

V roce 2019 bylo, s ohledem na investiční plán, uvedeno do provozu v plném rozsahu pět nových trolejbusů Škoda 
32TR a 10 nových naftových autobusů Iveco Urbanway. Do budoucna při pořizování nových trolejbusů bude účelné 
z hlediska dosahovaných spotřeb elektrické práce na ujetý kilometr zacílit pozornost na zvýšení účinnosti systému 
rekuperace. U autobusové trakce bude z ekonomického, ale i ekologického hlediska účelné navyšovat počet autobusů 
na CNG pohon oproti klasickým dieselovým autobusům.

Na přelomu II. a III. čtvrtletí roku 2019 zveřejnil Pardubický kraj na Evropském věstníku oznámení předběžných infor-
mací pro přímé zadání veřejné zakázky s délkou kontraktu 10 let na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících, 
týkající se dopravního výkonu, který zajišťuje DPMP a.s. K tomuto bude nutné nastavit adekvátní metodiku sjednání 
budoucí výši kompenzace, která by zohledňovala nižší oběžnou rychlost vozidel MHD oproti vozidlům linkové autobu-
sové dopravy (LAD).

 V roce 2019 vzrostl počet přepravených cestujících. Statistický počet přepravených osob počítaný z počtu prodaných 
jízdenek za rok 2019 odpovídá 7,4 % nárůstu statisticky přepravených osob. V absolutním vyjádření společnost v roce 
2019 přepravila statisticky o 2 292 tis. cestujících více.

Z hlediska inancování investic nebyla v roce 2019 poskytnuta žádná dotace z městského nebo státního rozpočtu. 
V  rámci evropských fondů operačního programu doprava byla v  roce 2019 proplacena dotace v  rámci projektu  
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000136 s  názvem „Prodloužení trolejbusové trati v  Trnové a  Ohrazenici“ ve  výši 
25 639,0 tis. Kč. Dále byla v roce 2019 z evropských fondů operačního programu doprava v rámci projektu CZ.04.1.40/ 
0.0/0.0/16_022/0000135 s názvem „Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček“ proplacena dotace ve výši 
10 807,0 tis. Kč. 

V roce 2019 byly podány tři projektové žádosti. Za prvé byla podaná projektová žádost o podporu CZ.04.1.40/0.0/ 
0.0/18_059/0000425 na projekt výstavby nové měnírny v lokalitě někdejší měnírny MR 1 Stadion za účelem zlep-
šení napájecích poměrů v centru Pardubic. Za druhé byla podána projektová žádost o podporu CZ.04.1.40/0.0/0.0/ 
18_059/0000426 na projekt výstavby nové odbočky trolejbusové dráhy po ulici Studentská do univerzitního kampusu 
a  přilehlého sídliště Cihelna. Trolejbusová trať umožní náhradu dopravních výkonů autobusové dopravy a  zlepšení 
nabídky spojení do  oblasti univerzitního kampusu. Jako v  pořadí třetí byla podána projektová žádost o  podporu  
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000424. Předmětem projektu je výstavba trolejbusové trati spojující sídliště Dukla 
s hlavním železničním nádražím v Pardubicích, a to spolu s realizací odbočky na trolejové síti v centru města za účelem 
efektivnějšího využití budované trolejbusové trati. Projekt umožní náhradu výkonů autobusové dopravy bezemisní 
trolejbusovou dopravou a cestujícím též přinese zlepšení spojení mezi sídlištěm Dukla a nádražím, jakož i mezi sídlištěm 
Dukla a sídlištěm Polabiny.

Chce-li společnost pozitivní hospodaření postavené na vyrovnaném inančním rozpočtu udržet i v příštích letech, bude 
nutné i nadále hledat nejenom využití aktiv a lidských zdrojů k lepšímu efektivnímu využití, ale i naopak hledat raci-
onalizační opatření, která budou spojena především v  pokračování tvorby optimalizačních programů se zaměřením 
na provozovaný dopravní a tarifní systém MHD. 

Pozornosti by nemělo ujít ani vlastní řízení společnosti, které by mělo být dále směřováno do oblasti procesního řízení 
se zaměřením na úbytek funkčního stylu řízení doprovázený ekonomickým efektem zaměřeným na minimalizaci provoz-
ních nákladů společnosti. Plnění a respektování těchto aspektů budou do jisté míry zárukou nejenom úspěšného hospo-
daření společnosti, ale současně se projeví i navenek kvalitně poskytovanou službou přepravě cestujících.  

Robert Klčo
Předseda představenstva
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Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. března 2020 ve 12.00 
Okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje: 31. 12. 2019

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

Název: Dopravní podnik města Pardubic a. s.

Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2141

PSČ: 532 20

IČ: 63217066

Právní forma: akciová společnost

Datum vzniku: 1. 7. 1995

Účetní jednotka patřící do dílčího konsolidačního celku státu.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

na základě …

Živnostenského oprávnění

Silniční motorová doprava

• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí

• osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o  největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

• osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Opravy silničních vozidel

Provozování autoškoly

Klempířství a oprava karoserií

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Vnitrozemská vodní doprava

Úředního povolení a licence

Provozování dráhy trolejbusové
Provozování veřejné linkové dopravy a veřejné osobní drážní dopravy
 

Registrace

Poskytování zdravotních služeb v oboru: fyzioterapie – ambulantní péče
Registrace byla zrušena Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem zdravotnictví k 31. 10. 2018.

Osvědčení

Stanice měření emisí

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

zjednodušené schéma 

Oddělení mezd

DOZORČÍ RADA

MÍSTOPŘEDSEDA
SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

VALNÁ HROMADA

Oddělení personalistiky

Ekonomicko-obchodní
úsek

Referát ztrát
a nálezů

Finanční a manažerské
účetnictví

Zákaznické služby

Školící středisko

Středisko IT

Ochrana majetku 
a osob

Referát správy
veřejných zakázek

a pohledávek

Oddělení personálního
managementu

Oddělení BOZP, PO a ŽP

Právní oddělení

Sekretariát
místopředsedy
představenstva

Graické oddělení

Středisko
marketingových

služeb

Středisko investičního
technika

Středisko řízení
a provozu MHD

Středisko údržby 
vozidel

Středisko vrchního
vedení, měníren 

a energetiky

Provozně technický
úsek

Lodní doprava
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4. PRÁVNICKÉ OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Zakladatelem Dopravního podniku města Pardubic a. s. a jediným akcionářem je Statutární město Pardubice, se sídlem 
Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046 

5. PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Robert Klčo předseda

Ing. Tomáš Pelikán místopředseda

Ing. Petr Netolický člen

Ing. Mgr. Martin Slezák člen

Ing. Patrik Dospěl člen

6. DOZORČÍ RADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Martin Mojžíš předseda

Ing. Martin Kolovratník člen

Ing. Jiří Hájek člen

Zdenka Kučerová člen

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. člen

7. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Do obchodního rejstříku byly v roce 2019 zapsány změny ve složení orgánů společnosti na základě rozhodnutí jediného 
akcionáře ze dne 21. 1. 2019 a navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 15 000 000 Kč dle rozhodnutí 
jediného akcionáře ze dne 31. 5. 2019.

8. OSOBNÍ NÁKLADY

8.1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
 

Kategorie Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
Index 

2019/2018 
Index 

2018/2017 

Řidiči HD 189,31 192,91 183,77 0,981 1,049

Dělníci 101,64 101,66 101,85 0,999 0,998

Ostatní 18,67 21,01 22,41 0,888 0,937

THP celkem 65,64 67,73 68,36 0,969 0,990

Z toho managment 2,00 2,00 2,00 1,000 1,000

Dohody 20,88 20,22 24,37 1,032 0,829

Celkem 396,14 403,53 400,76 0,981 1,006

8.2. Mzdové náklady
 v  tis. Kč

Kategorie Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
Index 

2019/2018
Index  

2018/2017

Řidiči HD 68 977 64 030 58 619 1,077 1,092

Dělníci 35 440 31 757 29 930 1,116 1,061

Ostatní 5 460 5 123 5 853 1,066 0,875

THP celkem 25 290 24 940 24 590 1,014 1,014

Z toho managment 1 428 1 331 1 167 1,073 1,140

Dohody 6 291 5 756 6 352 1,093 0,906

Celkem 141 458 131 606 125 344 1,075 1,049

8.3. Sociální a zdravotní pojištění
 v tis. Kč

Kategorie Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
Index 

2019/2018
Index 

 2018/2017

Řidiči HD 23 452 21 770 19 930 1,077 1,092

Dělníci 12 050 10 797 10 176 1,116 1,061

Ostatní 1 856 1 742 1 983 1,066 0,878

THP celkem + statut. 9 261 8 944 8 834 1,035 1,012

Z toho managment 485 453 397 1,070 1,141

Dohody 1 529 1 644 1 744 0,930 0,942

Celkem 48 148 44 897 42 667 1,072 1,052

Kategorie „Dohody“ zahrnuje zaměstnance vykonávající práce, které nelze zajistit ve stanovené týdenní pracovní době. 
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8.4. Odměny orgánů společnosti
 v tis. Kč

Kategorie Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
Index 

2019/2018
Index 

 2018/2017

Představenstvo 1 515 1 232 1 232 1,230 1,000

Dozorčí rada 258 134 159 1,925 0,843

Výbor pro audit 175 – – – –

Celkem 1 948 1 366 1 391 1,426 0,982
 
Členům statutárního nebo kontrolního orgánu nebyly poskytnuty půjčky, úvěry ani jiná zajištění a ostatní plnění jak 
v peněžité, tak v nepeněžní formě. Členům statutárního a kontrolního orgánu společnost hradí pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou výkonem funkce člena statutárního orgánu.

8.5. Penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem
 v tis. Kč

Kategorie Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
Index 

2019/2018
Index 

 2018/2017

Řidiči HD 1 925 1 923 1 907 1,001 1,008

Dělníci 1 122 1 078 1 073 1,041 1,005

Ostatní 185 181 211 1,022 0,858

THP celkem 780 792 774 0,985 1,023

Celkem 4 012 3 974 3 965 1,009 1,002

9. ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ

9.1. Zásoby

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, které obsahují např. dopravné, poštovné, balné, clo a  náklady 
na vnitropodnikovou dopravu. Účtování zásob na skladě se provádí dle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a Českých účetních standardů. U stejného druhu zásob se cena zjišťuje váženým aritmetickým průměrem.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, ostatní přímé náklady a provozní 
režie. U stejného druhu zásob se cena zjišťuje váženým aritmetickým průměrem.

O zásobách, na které nepřišla do konce měsíčního období faktura, se účtuje jako o nevyfakturované dodávce zásob 
v ocenění průměrnou cenou stejného druhu zásob nebo cenou zjištěnou u dodavatele. Po obdržení faktury se případný 
cenový rozdíl rozpouští do spotřeby zásob vzorcem:

celkový výdej v průměrných cenách + cenový rozdíl 

celkový výdej v průměrných cenách

O materiálu, který nepřišel v daném měsíci k zaúčtovanému dokladu, se účtuje jako o materiálu na cestě.

Kancelářské potřeby, knihy, časopisy, tiskopisy, publikace, reklamní předměty a drobný materiál v nepatrné ceně se 
účtuje přímo do spotřeby.

9.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, které obsahují např. dopravné, 
montáž, clo apod. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, 
ostatní přímé náklady a provozní režie.

9.3. Ceniny

Ceniny se oceňují jejich jmenovitou hodnotou. Jedná se o  kolky, jídelní kupony UP CHEQUE DEJEUNER a  dárkové 
kupony Cadhoc.

9.4. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizí měně 
se přepočítávají na českou měnu denním kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Při účtování 
cestovních náhrad do  zahraničí pro určení korunové hodnoty stravného a  částky stravného v  dohodnuté měně se 
používají kurzy devizového trhu a přepočítací poměry vyhlášené ČNB.

Základním východiskem pro přepočet cizí měny na Kč je kurz devizového trhu stanovený ČNB. Směnné kurzy přísluš-
ného dne jsou k dispozici až ve 14.15 hod., proto společnost používá kurz dne předcházejícího, který je znám ráno při 
zahájení účtování.

9.5. Valutová pokladna

Pro přepočet valut na českou měnu se používá denní kurs devizového trhu stanovený ČNB. V okamžiku sestavování 
závěrky jsou pohledávky a závazky v cizí měně, pokladna v cizí měně a účet vedený v cizí měně v bance přepočteny 
kurzem ČNB platným v tento den. 
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10. ZPŮSOBY ODEPISOVÁNÍ – ÚČETNÍ

10.1. Hmotný a nehmotný majetek

Hmotný a nehmotný majetek je v ceně pořízení od 500–5 000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Účtuje se 
o něm jako o spotřebě a do jeho vyřazení z používání je veden v operativní evidenci středisek. 

10.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se při zařazení zatřídí dle (CZ-CPA) do odpisových skupin dle Zákona o dani 
z příjmu, v účetnictví se odepisuje dle odpisového plánu takto: 

Odpisová skupina Doba odepisování minimálně Procento odpisu maximálně

1   3 roky 33,3

2   5 let 20,0

3 10 let 10,0

4 20 let  5,0

5 30 let  3,4

6 50 let  2,0

10.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle odpisových skupin
 v tis. Kč

Odpisová skupina Pořizovací cena
Oprávky Zůstatková cena

účetní daňové účetní daňová

1 11 680 11 205 11 300 475 380

2 730 763 478 503 490 726 252 260 240 037

3 129 645 115 659 123 850 13 986 5 795

4 149 975 102 060 107 362 47 915 42 613

5 135 909 89 400 92 163 46 509 43 746

6 1 619 1 553 181 66 1 438

      H,N – 24 m 11 360 10 803 10 803 557 557

Celkem 1 170 951 809 183 836 385 361 768 334 566

10.4. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 5 000–40 000 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně 
od 5 000–60 000 Kč se zatřídí dle (CZ-CPA) a při jeho zařazení do užívání se odepisuje 24 měsíců.
 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

013 200 955 901 54

022 200 10 405 9 902 503

Celkem 11 360 10 803 557

11. ZPŮSOBY ODEPISOVÁNÍ – DAŇOVÉ

11.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Zařazený Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrným nebo zrychleným odpisem dle Zákona 
o dani z příjmu.

12. PŘEHLED O MAJETKU

12.1. Dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek
 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

021 100 288 012 214 584 73 428   

021 911 16 396 1 759 14 637

021 912 4 339 – 4 339

021 913 2 211 – 2 211

022 100 806 789 575 385 231 404

z toho: A+Tr 668 622 452 352 216 270

022 910 27 745 5 018 22 727

022 912 1 028 – 1 028

022 914 13 071 1 634 11 437

022 200 10 405 9 902 503

031 100 44 882 – 44 882

032 100 31 – 31

Celkem 1 214 909 808 282 406 627
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12.2. Dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 v tis. Kč

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

013 100 3 139 3 011 128

013 200 955 901 54

Celkem 4 094 3 912 182

12.3. Přehled o stavu, přírůstcích a úbytcích DHM a DDHM 
 v tis. Kč

Účet Stav k 1. 1. 2019 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2019

021 100 286 149 2 208 345 288 012 

021 911 16 385 11 – 16 396

021 912 – 4 339 – 4 339

021 913 – 2 211 – 2 211

022 100 791 825 109 766 94 802 806 789

022 200 10 238 494 327 10 405

022 910 27 745 – – 27 745

022 912 – 1 028 – 1 028

022 914 13 071 – – 13 071

031 100 44 853 1 577 1 548 44 882

032 100 31 – – 31

Celkem 1 190 297 121 634 97 022 1 214 909

12.4. Speciikace nejdůležitějších přírůstků
 v tis. Kč

Trolejbusy č. 425–429 / HM 19011 – HM 19015 (5 × 10 495) 52 475 

Autobusy č. 100–109 /  HM 19001 – HM 19010 (10 × 5 096) 50 960

Trolejbusová trať v Trnové a Ohrazenici / HM 19019 3 994

Zájezdový autobus EVADYS / H 19011 2 700

Trolejbusová trať na obratiště Zámeček / HM 19016 2 059

Hala těžké údržby rekonstrukce vjezdových vrat / H 00612 1 740

Zařízení měnírna Polabiny / HM 19018 1 028

12.5. Speciikace nejdůležitějších úbytků 
 v tis. Kč

Trolejbus 394 / HM 02722                     8 320

Trolejbus 391 / HM 02583 8 020

Trolejbus 342 / HM 01244  6 525

Trolejbus 348 / HM 01252 6 398

Trolejbus 340 / HM 01242 6 354

Autobus 172 / HM 02677 5 851

Autobus 158 / HM 02208 5 626

Trolejbus 346 / HM 01250 5 540

12.6. Přehled o stavu, přírůstcích a úbytcích DNM, DDNM
 v tis. Kč

Účet Stav k 1. 1. 2019 Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 2019

013 100 3 232 159 252 3 139

013 200 986 60 91 955

Celkem 4 218 219 343 4 094

12.7. Speciikace nejdůležitějších přírůstků 
 v tis. Kč

Server Windows Datacenter         N 19001 159

12.8. Speciikace nejdůležitějších úbytků
 v tis. Kč

SW – jízdní řády + graikony                                                                                                                                              224

12.9. Rozpis majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
 v Kč

Inventární číslo Název Datum zařazení Cena

H 19014 Vodovodní přípojka pro SZ zámeček 31. 12. 2019 49 715,00

H 19015 Sociální zařízení Zámeček 31. 12. 2019 102 249,00

HM 19016 Trolejbusová trať na obratiště Zámeček 31. 12. 2019 2 058 919,00

HM 19017 Kabely měnírna č.5 Polabiny 31. 12. 2019 231 241,00

HM 19018 Zařízení měnírna č.5 Polabiny 31. 12. 2019 1 028 261,00

HM 19019 Trolejbusová trať v Trnové a Ohrazenici 31. 12. 2019 3 994 399,00

HM 19020 Trolejbusová trať – křížení na křižovatce I/36 31.1 2. 2019 113 391,00

Na účtech nedokončeného dlouhodobého majetku jsou především evidovány tyto  nedokončené investice : Modernizace 
EOC v MHD v Pardubicích 231 tis. Kč, Trolejbusová trať Dukla-Nádraží 3 461 tis. Kč, Prodloužení trolejbusové tratě 
Studentská 206 tis. Kč, Výstavba měnírny u Zimního stadionu 145 tis. Kč.

13. FINANČNÍ LEASING
 
V roce 2019 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva. 

14. POHLEDÁVKY

14.1. Pohledávky z obchodního styku účet 311...
 v Kč

Pohledávky dle data vzniku Částka
Opravné položky

daňové účetní v konkursu

2008 15 000,00 15 000,00 – –

2010 94 032,14 94 032,14 – –

2019 4 183 121,22 – – –

Celkem 4 292 153,36 109 032,14 – –
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14.2. Ostatní pohledávky z titulu přirážek k jízdnému účet 378… – jiné pohledávky
 v Kč

Pohledávky Částka Opravné položky účetní

 2007 451 792,71 451 792,71

 2008 811 305,77 811 305,77

 2009 1 598 376,88 1 598 376,88

 2018 19 908,00 19 908,00

 2019 4 959 678,00 4 959 678,00

Celkem 7 841 061,36 7 841 061,36 

Práva z přepravy se dle § 629 odst. 1 Občanského zákoníku promlčují za tři roky. Přestože budou výše uvedené pohle-
dávky postupovány, byly na ně vytvořeny opravné položky.

14.3. Opravné položky k pohledávkám nového bloku 
 v Kč

Lhůta splatnosti Částka pohledávek % opr. pol. Opravná položka

nad 6 měsíců – 20 –

12 měsíců – 33 –

18 měsíců – 50 –

24 měsíců – 66 –

30 měsíců – 80 –

36 měsíců 109 032,14 100 109 032,14

Pohledávky – konkurs – 100 –

Pohledávky – trestní oznámení – 100 –

Celkem 109 032,14 – 109 032,14

14.4. Vymáhání pohledávek

Postup při vymáhání pohledávek je upraven Ekonomickým řádem akciové společnosti, ve kterém jsou stanoveny povin-
nosti jednotlivých odpovědných zaměstnanců ve vymáhacím procesu. 

Povinnosti se liší podle místa vzniku pohledávek a jejich druhu, tj. pohledávky za odběrateli (z podnikatelské činnosti), 
pohledávky za zaměstnanci z pracovněprávních vztahů a ostatní pohledávky.

Po upomínkovém řízení byly pohledávky předávány k soudnímu vymáhání prostřednictvím právního oddělení. Při vymá-
hání pohledávek se uplatňují všechny dostupné způsoby, tj. od  podání žaloby po  výkon rozhodnutí nebo podáním 
přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení.

15. ZÁVAZKY 
 

Účet 321…  v Kč

Závazky do splatnosti 8 618 997,89

Závazky po splatnosti do 180 dnů 219 713,35

Závazky po splatnosti nad 180 dnů 44 335,56

Závazky celkem 8 883 046,80

16. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled pohybů vlastního kapitálu
 v tis. Kč

Základní 
kapitál

Kapitál.   
fondy

Zisk 
běžného

období

Nerozdě-
lený zisk

min.let 

Neuhrazená  
ztráta 
min.let

Zákonný 
rezervní

fond

Sociální 
fond Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2019 210 881 271 232 741 – - 32 916 29 701 – 479 639

Oceňovací rozdíl
z přecenění majetku

– – – – – – – –

Zvýšení základ. kapitálu 15 000 – – – – – – 15 000

Příděly  fondům  
a nerozdělený  zisk

– – - 741 – – 741 –

Příjmy a výdaje z fondů – – – – – – – –

Zisk za rok 2019 – – 1 882 – – – – 1 882

Zůstatek 31. 12. 2019 225 881 271 232 1 882 – -32 916 30 442 – 496 521

Společnost vykazuje vlastní kapitál ve výši 496 521 tis. Kč. Společnost vykázala za rok 2019 zisk ve výši 1 882 tis. Kč. 
V minulém účetním období byl zisk 741 tis. Kč.           

16.1. Základní kapitál

Základní kapitál k 31. 12. 2019 je ve výši 225 881 000 Kč.
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 145 581 000 Kč v listinné podobě
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
73 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady
73 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
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16.2. Rezervní fond
 v tis. Kč

Rezervní fond k 1. 1. 2019 29 701

Příděl do fondu 741

Rezervní fond k 31. 12. 2019 30 442

16.3. Ostatní kapitálové fondy 
 v tis. Kč

Kapitálové fondy k 1. 1. 2019 271 232

Kapitálové fondy k 31. 12. 2019 271 232

16.4. Dotace, inanční kompenzace, inanční spoluúčast
 v tis. Kč

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Obce 347 300 5 616

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Kraj 347 100 8 776

Finanční kompenzace na úhradu prokazatelné ztráty Město 384 300 180 279

Dotace na poskytování služby Speciální
dopravy S.P.I.D. handicap

346 108 600 

Dotace – lodní doprava 347 400 750

Dotace EÚ trolej. dráha Trnová – Ohrazenice 346 912 25 639

Dotace EÚ trolej.dráha Zámeček 346 913 10 807

Celkem – 232 467

17. TRŽBY Z PRODEJE VLASTNÍCH SLUŽEB
 v tis. Kč

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017

Tržby hromadné dopravy osob 116 324 114 897 110 683 

Ostatní tržby 23 489 24 202 26 843

Tržby celkem 139 813 139 099 137 526 

Všechny tržby jsou uskutečněné v tuzemsku.

18. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
 v tis. Kč

Příděly
V roce 2019 V roce 2018 V roce 2017 Index

2019/2018
Index

2018/2017z roku 2018 z roku 2017 z roku 2016

Rezervní fond 741 2 067 1 633 0,36 1,27

Sociální fond – – – – –

Nerozdělený HV – – – – –

Celkem 741 2 067 1 633 0,36 1,27

V souladu s článkem 12 Stanov akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s. účetní jednotka navrhuje, 
aby dosažený zisk za účetní období kalendářního roku 2019, byl ve výši 1 882 tis. Kč přidělen do rezervního fondu 
společnosti.

19. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ
 
Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2019 v tis. Kč
 

 
Položka rozvahy

Účetní zůstatková 
hodnota k 31. 12. 2019

Daňová zůstatková 
hodnota k 31. 12. 2019

Rozdíl

 AKTIVA    

a1 Dlouhodobý nehmotný majetek – –  –

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 361 896   334 694  -27 202

a3 Dlouhodobý inanční majetek  – – –

a4 Zásoby – – –

a5 Pohledávky – – –

a6 Časové rozlišení – aktivní – – –

a7 Dohadné účty aktivní – – –

a = a1 až a7 Aktiva celkem 361 896  334 694 -27 202

 PASÍVA    

p1 Rezervy – – –

p2 Závazky – – –

p3 Časové rozlišení – pasivní – – –

p4 Dohadné účty pasivní  – – –

p = p1 + p2 + p3 + p4 Pasíva celkem – – –

b = a + p Mezisoučet             361 896               334 694       -27 202

c Neuplatněná daňová ztráta 

d Neuplatněná část 10 % odpočtu na nové investice

e = c + d Mezisoučet  
f = e + b Celkem základ pro odloženou daňovou pohledávku/závazek (+/-) -27 202

g Sazba daně z příjmu právnických osob platná v následujícím období 19 %

h = f * g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) -5 168
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Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2018 v tis. Kč
 

 Položka rozvahy
Účetní zůstatková  

hodnota k 31. 12. 2018
Daňová zůstatková 

hodnota k 31. 12. 2018
Rozdíl

 AKTIVA    

a1 Dlouhodobý nehmotný majetek – –  –

a2 Dlouhodobý hmotný majetek 290 654  263 713 -26 941

a3 Dlouhodobý inanční majetek – – –

a4 Zásoby – – –

a5 Pohledávky – – –

a6 Časové rozlišení – aktivní – – –

a7 Dohadné účty aktivní – – –

a = a1 až a7 Aktiva celkem 290 654  263 713 -26 941

 PASÍVA    

p1 Rezervy – – –

p2 Závazky – – –

p3 Časové rozlišení – pasivní – – –

p4 Dohadné účty pasivní – – –

p = p1+p2+p3+p4 Pasíva celkem – – –

b = a + p Mezisoučet 290 654  263 713 -26 941

c Neuplatněná daňová ztráta 

d Neuplatněná část 10 % odpočtu na nové investice

e = c + d Mezisoučet  

f = e + b Celkem základ pro odloženou daňovou pohledávku/závazek (+/-) -26 941

g Sazba daně z příjmu právnických osob platná v následujícím období 19 %

h = f * g Odložená daňová pohledávka/závazek (+/-) *) -5 119

V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně pro rok 2019 použita daňová sazba 19 %. Společnost 
v minulém účetním období o odložené dani účtovala. Společnost počítá odloženou daň z příjmů jen z rozdílu účetní 
a daňové zůstatkové hodnoty majetku.

 

20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) 
  
Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2019 v tis. Kč
  

Běž. úč. obd. Min. úč. obd.

P. Stav peněž. prostř. a peněž. ekvival. na začát. účetního období 143 979 142 533

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti -22 763 10 083

A: Výsledek hospodaření za běžnou činnost 50 335 50 344

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace -49 143 -47 256

  A.1.1.  Odpisy -49 006 -48 343 

  A.1.2.  Tvorba a čerpání rezerv

  A.1.3.  Změna stavu opravných položek -137 1 087

  A.1.4.  Neuhrazené výnosy minulých, nebo budoucích účetních období

  A.1.5.  Neuhrazené náklady minulých, nebo budoucích účetních období

A. 2.  Úpravy o ostatní složky provozní činnosti 32 -2 576

  A.2.1.  Přijaté úroky

  A.2.2.  Vyplacené úroky

  A.2.3.  Přijaté dividendy

  A.2.4.  Vyplacené dividendy

  A.2.5.  Přijaté podíly ze zisku    

  A.2.6.  Vyplacené podíly ze zisku

  A.2.7.  Přerozdělené dividendy, nebo podíly na zisku mezi společníky 

  A.2.8.  Příjmy související s mimořádnými účetními transakcemi

  A.2.9.  Výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi 81 -1 737

  A.2.10.  Platby daně z příjmů -49 -839

A. 3.  Peněžní toky ze změny stavu rozvahových účtů -23 987 9 571

  A.3.1.  Zásoby               -131                954

  A.3.2.  Dlouhodobé pohledávky

  A.3.3.  Krátkodobé pohledávky 2 512 -2737

  A.3.4.  Přechodné účty aktiv 

  A.3.5.  Dlouhodobé závazky

  A.3.6.  Krátkodobé závazky -25 964 8 377

  A.3.7.  Bankovní úvěry a výpomoci

  A.3.8.  Přechodné účty aktiv a pasiv, rezerv -404 2 977

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 75 459 109 747 

  Peněžní toky z investiční činnosti -28 989 -8 644

  B.1.1.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 682 1 624 

  B.1.2.  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -29 -1 403

  B.1.3.  Přijaté úroky

  B.1.4.  Vyplacené úroky

  B.1.5.  Příjmy související s mimořádnými účetními transakcemi

  B.1.6.  Výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi

  B.1.7.  Platby daně z příjmů související s investiční činností

B. 2.  Peněžní toky ze změny stavu rozvah. účtů souvisejících s investiční  činností -29 642 -8 865

  B.2.1.  Dlouhodobý nehmotný majetek -139 36 

  B.2.2.  Dlouhodobý hmotný majetek -29 503 -8 901

  B.2.3.  Dlouhodobý inanční majetek
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  B.2.4.  Dlouhodobé pohledávky

  B.2.5.  Krátkodobé pohledávky 

  B.2.6.  Dlouhodobé závazky

  B.2.7.  Krátkodobé závazky

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -58 631 -17 509

  Peněžní toky z inanční činnosti 15 004 7

  C.1.1.  Přijaté úroky 4 7

  C.1.2.  Vyplacené úroky

  C.1.3.  Přijaté dividendy

  C.1.4.  Vyplacené dividendy

  C.1.5.  Přijaté podíly na zisku

  C.1.6.  Vyplacené podíly na zisku

  C.1.7.  Příjmy související s mimořádnými účetními transakcemi

  C.1.8.  Výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi

  C.1.9.  Platby daně z příjmů souvisejících s inanční činností      

C. 2.  Peněžní toky ze změny stavu rozvahových účtů 15 000

  C.2.1.  Změna stavu pohledávek za upsaný vlastní kapitál 15 000

  C.2.2.  Změna stavu základní kapitálu

  C.2.3.  Změna stavu kapitálových fondů

  C.2.4.  Změna stavu fondů ze zisku 741 2 066

  C.2.5.  Změna stavu výsledku hospodaření z minulých let -741 -2 066

  C.2.6.  Změna stavu dlouhodobých, případně krátkodobých závazků

  C.2.7.  Změna stavu dlouhodobých, případně krátkodobých pohledávek

C.*** Čistý peněžní tok z inanční činnosti 30 004 7

F. Celkové zvýšení – snížení peněžních prostředků -36 748 1 446

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 107 231 143 979

Účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů:
1. Peníze v hotovosti a ceniny
2. Peněžní prostředky na bankovních účtech
3. Peníze na cestě

21. ÚVĚR

Společnost má s Komerční bankou, a. s. uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru 
do výše limitu 20 000 tis. Kč, k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou provozních prostředků a obdržením 
kompenzace  od Statutárního města Pardubice. K 31. 12. 2019 není úvěr čerpán.

22. VÝŠE ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI

činila v roce 2019: 73 tis. Kč.

23. ROZPIS SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ

na sociální pojištění 3 755 tis. Kč

na zdravotní pojištění 1 622 tis. Kč

daňový nedoplatek z příjmů 1 469 tis. Kč

24. ROZPIS MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO VĚCNÝM BŘEMENEM

U nemovitosti vlastněné společností Dopravní podnik města Pardubic a. s. existuje věcné břemeno vstupu. Jedná se 
o parcelu p.č.260/2 v k.ú. Semtín. 

25. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost nemá výdaje na výzkum a vývoj.

26. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU V ZAHRANIČÍ  

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.  

27. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Ochrana životního prostředí 
V průběhu roku 2019 byl v areálu společnosti prováděn postsanační monitoring podzemních vod po ukončení biode-
gradace in situ. Souběžně s monitoringem bylo prováděno ochranné čerpání podzemních vod pro izolování a postupné 
odstranění zbytkové kontaminace z ohniska znečištění.

V rámci ochranného čerpání bylo z  kolektoru odčerpáno celkem 10 890 m3 kontaminovaných podzemních vod, z nichž 
bylo následně odstraněno 9,82 kg nepolárních extrahovaných látek (NEL).
  
Personální management
Na tuzemském pracovním trhu v  roce 2019 pokračovala z předchozího roku nerovnováha mezi poptávkou společ-
nosti po  profesi řidič a  nabídkou této profese na  trhu práce. Tato nerovnováha zapříčinila, že v  roce 2019 nebylo 
možné přirozeným zájmem uchazečů o výkon pracovní funkce řidiče uspokojovat potřebu společnosti směrem alespoň 
k udržení spodní hranice minimálního počtu řidičů. V důsledku tohoto jevu se v roce 2019 velmi výrazně zvýšil objem 
přesčasové práce. Meziroční nárůst přesčasové práce dosáhl hodnoty 45 %. I přes enormní nárůst přesčasové práce 
spojené s  maximálním využitím volnočasových kapacit řidičů MHD nedokázala společnost čelit hrozbě personální 
neobsazenosti některých spojů. A  proto došlo během letních prázdnin a  v  měsíci září a  říjnu k  částečnému rušení 
některých spojů MHD. Na základě této skutečnosti musela společnost po celý rok realizovat kvaliikační program pro 
výuku a výcvik budoucích řidičů z povolání. S ohledem na výrazný nárůst přesčasové práce se v roce 2019 ukázala 



 A — Zpráva představenstva společnosti24

rovnováha důležitosti mezi náborem nových zaměstnanců, zejména řidičů na  straně jedné a  udržení stávajících 
kmenových zaměstnanců vykonávající nejenom profesi řidiče MHD, ale technické či administrativní profese na straně 
druhé. Ke stabilizaci kmenových zaměstnanců byl v červnu 2019 spuštěn věrnostní bonusový program, který přiznává 
zaměstnancům mimořádnou odměnu za určitou část odpracovaných let pro zaměstnavatele. 
 
Za rok 2019 bylo prostřednictvím kvaliikačního programu přijato 28 z celkových 35 nových zájemců o profesi řidiče 
z povolání, kteří po úspěšném absolvování kvaliikačního programu získali pracovní místo řidiče MHD. Po celý rok 2019 
dále probíhala paralelní kampaň na řidiče s  již vydaným profesním osvědčením, která tyto potenciální zaměstnance 
oslovovala prostřednictvím výplaty náborového příspěvku, který byl pro rok 2019 navýšen o dvojnásobek na celko-
vých 40 tis. Kč. Oblast personálního managementu hlavní činnosti společnosti neovlivňuje pouze současná situace 
na trhu práce, ale i např. věková struktura současných zaměstnanců. Výkon profese řidič MHD vykonává v počtu 22 
zaměstnanců ve věku 20–30 let. Ve věku 30–40 let vykonává práci řidiče 39 zaměstnanců, ve věku 40–50 let je to 
67 zaměstnanců, ve věku 50–60 let zaměstnanců 71. Ve věkové kategorii nad 60 let vykonává práci řidiče 41 zaměst-
nanců. Vzhledem k věkovému rozložení zaměstnanců vykonávající profesi řidič je nutné vzít pro následující roky v potaz 
další riziko, kterým jsou odchody současných zkušených řidičů do starobního důchodu. V souvislosti s omezením luk-
tuace služebně starších řidičů, ale i  zaměstnanců ostatních profesí, se nabízí realizace podnikového důchodového 
programu založeného na, oproti celostátnímu průměru, vyšším nástupním základním příspěvku na penzijní připojištění 
nebo doplňkové penzijní spoření s jeho pravidelným navyšováním, které by bylo vázáno na počet odpracovaných let. 
Podnikový důchodový program by mohl motivačně působit na nově příchozí zaměstnance právě z důvodu budoucího 
omezení výše vyplaceného starobního důchodu ze strany státu. 

Kvaliikační program pro získávání potřebné kvaliikace pro nové zájemce o  profesi řidič MHD bude muset společ-
nost realizovat kontinuálně i v následujících letech. Je pravděpodobné, že půjde spíše o krátkodobější programy, ale 
vzhledem k budoucím odchodům zaměstnanců do starobního důchodu bude nutné tyto programy realizovat každým 
rokem. Zmíněný problém luktuace způsobený odchody zaměstnanců do starobního důchodu se bude v dohledné době 
týkat i  ostatních profesí. Proti tomuto jevu lze působit realizovaným stipendijním řádem pro studenty učňovských 
oborů a deinovaným řádem kariérního růstu pro současné nebo potenciální nové zaměstnance společnosti.  

Oproti roku 2018 bylo v roce 2019 dosaženo horšího luktuačního poměru. U kmenových zaměstnanců pro profesi 
řidiče MHD připadlo na 35 nově příchozích zaměstnanců 24 ukončení pracovních poměrů na výkon práce řidiče MHD. 
Což představuje 1,37 krát horší výsledek než v loňském roce. Co se týče dohod o pracovní činnosti, tak zde byla luk-
tuace řidičů MHD o poznání menší než u kmenových zaměstnanců. Na 15 příchozích zaměstnanců připadlo 8 ukonče-
ných dohod o pracovní činnosti.  
  
Pro rok 2019 byl v rámci kolektivního vyjednávání sjednán základní nárůst tarifních mezd zvyšující průměrnou hodi-
novou mzdu o 8 %, z  čehož zaměstnancům vykonávajících profesi řidič MHD činil nárůst průměrné hodinové mzdy 
o  8,9 %, zaměstnancům v  dělnických profesích o  9,2 % a  zaměstnancům THP a  ostatních profesí o  6,2 %. Zvýšení 
nominálu tarifních tříd při průměrné roční míře inlace za rok 2019, která činila 2,9 %, společnost zvýšením nominálních 
mezd současně zaměstnancům také zaručila i reálný růst mezd.   
  
V  rámci zaměstnávání zaměstnanců se sníženou pracovní schopností z  důvodů zdravotního postižení zůstává 
na shodném počtu, jako tomu bylo v  loňském roce. Tento počet zaměstnanců spolu s objemem náhradního plnění 
plně dostačuje k plnění zákonné kvóty stanovující povinnost zaměstnávat minimální počet zaměstnanců se sníženou 
pracovní schopností.

V  roce 2019 zaměstnavatel nevedl se současnými zaměstnanci ani s bývalými zaměstnanci žádný pracovněprávní 
spor. V otázce přijímání nových zaměstnanců postupuje zaměstnavatel dle vnitřního předpisu. To znamená, že poten-
ciální zaměstnanci, vyjma řidičů MHD, jsou vybíráni na základě společného konkursu pro interní a externí uchazeče 
o zaměstnání.

 V roce 2019 probíhala potřebná resp. ze zákona povinná odborná a profesní školení. Další vzdělávání zaměstnanců 
zejména manažerských dovedností bylo v roce 2019 uskutečňováno v potřebné míře.

28. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY
 
Pro vývoj z hlediska provozního bude pro společnost pro následující období stěžejní stanovení výchozích smluvních 
podmínek nové desetileté smlouvy na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících pro Pardubický kraj. Povinností 
společností je před uzavřením smlouvy předložit objednateli tj. Pardubickému kraji výchozí inanční model za účelem 
k  přezkoumání oprávněnosti účtovaných nákladů. Oproti současným smluvním podmínkám však předkládaná výše 
kompenzace bude překračovat hodnoty vyplývající ze současných smluv na zajištění dopravní obslužnosti Pardubického 
kraje. Další budoucí ekonomický vývoj společnosti bude bezesporu ovlivněn dalším rozšiřováním trolejbusové dopravy. 
Další trolejbusové spoje budou cestujícím nabízeny do nové trolejbusové trati v ulici Studentská a v relaci dopravního 
spojení ze sídliště Dukla na hlavní železniční nádraží v Pardubicích.  
 
S ohledem na končící programového období čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů bude nutné 
v maximální míře využít stávajících výzev k podání dalších projektů určených k udržitelnému rozvoji MHD. Udržitelný 
rozvoj MHD v Pardubicích by měl vycházet z inanční a ekonomické efektivnosti výstavby nových trolejbusových tratí 
a dále tvorby nových přidaných hodnot pro cestující v rámci modernizace vozového parku nebo modernizaci elektronic-
kého odbavovacího systému cestujících.

   
29. UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Pokud se jednotlivé v příloze obecně uváděné informace účetní jednotky v účetním období netýkají nebo jsou nevý-
znamné, je příslušná pasáž přílohy vypuštěna.



 A — Zpráva představenstva společnosti26

TROLEJBUSY

Rok Typ Číslo vozu Počet Poři. cena za 1 ks

1990 14 TR 10 343, 345, 347 3 6 217 801

1997 14 TR 17/6 M 375, 376 2 3 850 000

2001 21TR 386, 387 2 7 700 000

2002 21TR 388, 390 2 7 700 000

2003 21TR 392, 393, 395 3 8 300 000

2004 21TR 397, 398, 399 3 8 300 000

2006 24 TR 317, 318, 319 3 1 987 125

2007 24 TR 320, 321, 322 3 1 978 584

2008 28 TR 400, 401, 402, 403 4 10 202 386

2009 28 TR 404, 405 2 10 690 000

2011 28 TR 406, 407 2 6 863 773

2012 28 TR 408, 409 2 6 863 773

2012 26 TR 323, 324 2 5 765 773

2013 26 TR 325, 326, 327, 328 4 5 765 773

2014 26 TR 329, 330, 331, 332 4 5 765 772

2016 30 TR 333, 334, 335 3 1 558 033

2018 30TR 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424

15 1 538 092

2018 30TR TB 480, 481, 482, 483 4 3 267 713

2019 32 TT 425, 426, 427, 428, 429 5 10 494 512

Celkem 68

Průměrné stáří vozidel: 8,67 roků

HISTORICKÁ VOZIDLA

Rok Typ Číslo vozu Počet Poři. cena za 1 ks

1960 Š 8 TR 9 136 (změna v ev.z původní 302) 1 1 728 362

1980 Š 9 TR HT28 358 1 494 485

1989 14 TR 08 311 1 200 000

1965 Š 706 RTO 28 1 1 577 729

1965 Přívěs PO 1E 5 1 1 159 127

Celkem 5

Průměrné stáří vozidel: 47,20 roků

30. STATISTICKÉ INFORMACE

Struktura vozového parku MHD k 31. 12. 2019

AUTOBUSY

Rok Typ Číslo vozu Počet Poři. cena za 1 ks

1998 PS 09B4 149 1 5 500 000

1999 PS 09B4 159 1 5 601 600

2000 PS 09B4 160, 161, 163 3 5 806 032

2001 PS 09B4 164, 166, 167 3 5 876 260

2003 PS 09B4 168, 169, 170, 171, 173 5 5 881 600

2004 PS 09B4 175, 176 2 5 849 432

2005 PS 09B4 178, 179, 180, 181 4 5 796 600

2006 B 951 1713 53, 54, 55, 56, 57, 58 6 3 069 160

2007 B951 1713 59, 60, 61, 62 4 3 590 000

2007 PS 09D1 183, 184 2 5 946 600

2008 PS 09D1 185, 186 2 4 530 000

2009 PS 09D5 200, 201, 202, 203, 204 5 3 303 497

2009 PS 09D5 205, 206 2 5 103 497

2010 PS 09D5 207, 208, 209, 210, 211, 212 6 3 803 497

2010 PS 09D5 213 1 4 303 497

2011 PS 09D5 214, 215, 216, 217, 218, 219 6 5 103 497

2014 PS 09D5 220, 221 2 4 998 800

2015 LE CITY 63, 64, 65, 66, 67 5 3 769 478

2016 URBAN WAY 187, 188 2 4 594 690

2017 URBAN WAY 189, 190, 191, 192 4 4 594 652

2019 URBAN WAY 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 10 5 096 068

Celkem 76 + 4*

Poznámka: *  1 ks C 934 E1351  –  na stř. ŠZ 
 1 ks Karosa LC 936 + 1 ks Evadys + 1ks Magelys 12.8. + Irisbus Evadis – celkem 4 ks na stř. ZD

Průměrné stáří vozidel: 9,74 roků (3 ks – není započítáno do průměrného stáří)



 A — Zpráva představenstva společnosti28

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek MHD

VEŘEJNÁ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA
 

Náklady 0111
Hospodaření za rok Index

19/18

Hospodaření za rok Index
19/182019 (Kč) 2018 (Kč) 2019 (Kč/km) 2018 (Kč/km)

1. Trakční energie a palivo 12 325 115 9 515 664 1,3 4,79 3,87 1,24

2. Netrakční energie a palivo 111 175 103 343 1,08 0,04 0,04 1,03

3. Přímý materiál 1 547 527 1 347 527 1,15 0,60 0,55 1,1

4. Opravy a údržba vozidel 24 727 279 23 757 196 1,04 9,61 9,67 0,99

5. Odpisy dlouhodobého majetku 24 223 133 23 765 144 1,02 9,41 9,67 0,97

6. Pronájem a leasing vozidel – – – – – –

7. Mzdové náklady 36 410 611 32 647 910 1,12 14,15 13,29 1,06

8. Sociální a zdravotní pojištění 11 869 239 10 746 486 1,1 4,61 4,37 1,05

9. Cestovné 6 781 3 879 0 – – –

10. Úhrada za použití dopravní 
cesty 

– – – – – –

11. Úhrada za použití ostatní
infrastruktury

– – – – – –

12. Ostatní přímé náklady 15 517 667 14 334 776 1,08 6,03 5,83 1,03

13. Ostatní služby 6 710 462 5 719 377 1,17 2,61 2,33 1,12

14. Provozní režie 13 070 000 11 805 512 1,11 5,08 4,80 1,06

15. Správní režie 10 068 192 9 070 960 1,11 3,91 3,69 1,06

Náklady 0111 celkem 156 587 181 142 817 774 1,1 60,84 58,12 1,05

Výnosy 0111

I. Tržby z jízdného 58 548 963 58 028 771 1,01 22,75 23,61 0,96

II. Ostatní tržby z přepravy 2 381 865 1 407 751 1,69 0,93 0,57 1,62

III. Ostatní výnosy 3 569 186 4 053 983 0,88 1,39 1,65 0,84

Výnosy 0111 celkem 64 500 014 63 490 505 1,02 25,06 25,84 0,97

Čistý příjem 0111 -2 170 800 -6 076 133 0,36 -0,84 -2,47 0,34

Kompenzace 89 916 367 73 251 136 1,23 34,93 29,81 1,17

Výchozí dopravní výkon (vozokm) 2 573 898 2 457 489 1,05 2 573 898 2 457 489 1,05

NÁKLADY TROLEJBUSŮ 2019 *Kč

Výkonové ukazatele linkové dopravy za  1.–12. / 2019

Ujeté vozokm 1.–12. 2018 1.–12. 2019 nárůst +, pokles - index 2019 / 2018

Autobusy 3 254 179 3 172 050 -82 129 0,97

 • pro město 2 816 889 2 728 821 -88 068 0,97

 • pro kraj 184 947 185 389 442 1,00

 • ostatní 252 343 257 840 5 497 1,02

Trolejbusy 2 466 599 2 581 993 115 394 1,05

 • pro město 2 336 607 2 451 933 115 326 1,05

 • pro kraj 126 255 126 416 161 1,00

 • ostatní 3 737 3 644 -93 0,98

Celkem 5 720 778 5 754 043 33 265 1,01

 • pro město 5 153 496 5 180 754 27 258 1,01

 • pro kraj 311 202 311 805 603 1,00

 • ostatní 256 080 261 484 5 404 1,02

– Autobusy • pro kraj: č.9, 10, 12, 15, 17, 18, 918, 24 (Spojil, Ostřešany, Tuněchody, Úhřetice, Srnojedy, Srch, Černá  
    u Bohdanče, Mikulovice, Rybitví, Starý Mateřov)
    – ostatní: obce a ost. smluvní přeprava
– Trolejbusy • pro kraj: linka č. 3 – Rybitví, Lázně Bohdaneč

UJETÉ VOZOKM

 Autobusy 2018                 Trolejbusy 2018                   Autobusy 2019                  Trolejbusy 2019

vozokm v tis.        
4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

město          kraj          ostatní

Správní
režie

Provozní
režie

Ostatní služby

Ostatní přímé
náklady

Sociální
a zdravotní

pojištění

Mzdové náklady

Odpisy dlouhodobého
majetku

Opravy
a údržba
vozidel

Přímý materiál

Trakční energie
a palivo

8 %

1 %

16 %

16 %

8 %
4 % 6 %

23 %

10 % 8 %



 A — Zpráva představenstva společnosti30

Graické zpracování ukazatelů střediska předprodeje za rok  2017–2019

PRODEJ ČASOVÉHO JÍZDNÉHO V LETECH 2017–2019

PRODEJ JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO V LETECH 2017–2019

ODBAVENÍ VE VOZIDLECH MHD PROSTŘEDNICTVÍM EP V LETECH 2017–2019

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Náklady 0112, 0116
Hospodaření za rok Index

19/18

Hospodaření za rok Index
19/182019 (Kč) 2018 (Kč) 2019 (Kč/km) 2018 (Kč/km)

1. Pohonné hmoty a oleje 25 431 925 24 646 981 1,03 8,07 7,64 1,06

2. Přímý materiál a energie 2 213 511 2 007 301 1,1 0,70 0,62 1,13

3. Opravy a údržba vozidel 36 360 016 34 916 926 1,04 11,54 10,83 1,07

4. Odpisy dlouhodobého majetku 15 386 663 15 643 844 0,98 4,88 4,85 1,01

5. Pronájem a leasing vozidel – – – – – –

6. Mzdové náklady 37 896 759 35 368 569 1,07 12,03 10,97 1,1

7. Sociální a zdravotní pojištění 12 353 697 11 642 026 1,06 3,92 3,61 1,09

8. Cestovné 11 959 5 142 – – – –

9. Úhrada za použití dop. cesty – – – – – –

10. Silniční daň 4 505 4 535 0,99 – – 1,02

11. Elektronické mýto – – – – – –

12. Pojištění (zákonné, havarijní) 1 258 371 1 423 324 0,88 0,40 0,44 0,91

13. Ostatní přímé náklady 5 777 073 5 689 508 1,02 1,83 1,76 1,04

14. Ostatní služby 11 984 208 10 436 090 1,15 3,80 3,24 1,18

15. Provozní režie 14 699 117 14 381 284 1,02 4,67 4,46 1,05

16. Správní režie 11 864 420 11 498 777 1,03 3,77 3,56 1,06

Náklady 0112, 0116 celkem 175 242 224 167 664 307 1,05 55,63 51,98 1,07

Výnosy 0112, 0116

I. Tržby z jízdného 57 774 704 56 832 269 1,02 18,34 17,62 1,04

II. Ostatní tržby z přepravy 2 906 744 2 157 057 1,35 0,92 0,67 1,38

III. Ostatní výnosy 2 536 473 2 983 978 0,85 0,81 0,93 0,87

Výnosy 0112, 0116 celkem 63 217 921 61 973 304 1,02 20,07 19,21 1,04

Čistý příjem 0112, 116 -2 054 292 1 392 104 -1,48 -0,65 0,43 -1,51

Kompenzace 109 970 011 107 083 107 1,03 34,91 33,20 1,05

Výchozí dopravní výkon (vozokm) 3 150 200 3 225 513 0,98 3 150 200 3 225 513 0,98

NÁKLADY AUTOBUSŮ 2019 *Kč
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2019

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou osobou (dále jen 
seskupení) je zpracována v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o  obchodních korporacích, dále též „ZOK“). Údaje zprávy vycházejí z  účetních písemností ovládané osoby (účetní 
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má ovládaná osoba k dispozici (včetně 
informací poskytnutých dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou). Zpráva je zpracována za účetní období 
začínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince 2019. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není uvedeno jinak. 

Obsah zprávy 

1.  Podrobný popis propojených osob

     1.1.  Základní údaje o účetní jednotce

     1.2.  Organizační struktura (§ 82/2/a ZOK)

     1.3.  Struktura vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/2/a ZOK)

     1.4.  Úloha společnosti v této struktuře (§ 82/2/b ZOK)

     1.5.  Způsob a prostředky ovládání společnosti (§ 82/2/c ZOK)

2.  Přehled jednání učiněných v posledním účetním období (§ 82/2/d ZOK)

3.  Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami  
     ovládanými (§ 82/2/e ZOK)

     3.1.  Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládající a osobou ovládanou

     3.2.  Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládající a dalšími osobami jí ovládanými

     3.3.  Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami 

     3.4.  Přehled vzájemných smluv mezi dalšími ovládanými osobami

4.  Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzení jejího případného vyrovnání (§ 82/2/f ZOK)

5.  Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/4 ZOK)

PLATBA VE VOZIDLECH MHD PROSTŘEDNICTVÍM EP V LETECH 2017–2019

POČET PŘEPRAVENÝCH CESTUJÍCÍCH V LETECH 2017–2019

TRŽBY ZA PARKOVNÉ V LETECH 2017–2019

v tis. Kč
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1. PODROBNÝ POPIS SESKUPENÍ

1.1. Základní údaje o ovládané osobě

Obchodní irma: Dopravní podnik města Pardubic a. s.

Sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí,  532 20  Pardubice

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 63217066

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241

1.2. Struktura vztahů v seskupení

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Statutární město Pardubice    

Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice  530 21

IČ: 00274046 

Podíl v účetní jednotce: 100 % 

•  100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti BČOV Pardubice a. s., v likvidaci
•  100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s. 
•  100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Služby města Pardubic a. s.
•  96,21  % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.
•  66 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
•  51,54 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dostihový spolek a. s. 
•  42,74 % základního kapitálu, 35 % hlasovacích práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
•  0% základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP – Odpady a. s.

Poznámka: Ovládající osoba (statutární město Pardubice) má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti ve Služby města Pardubic a.s., která má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve spo-
lečnosti SmP - Odpady a. s. Statutární město Pardubice tak může nepřímo (prostřednictvím společnosti Služby města 
Pardubic a. s. a jejího statutárního orgánu) uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti SmP – Odpady a. s. (§ 74 odst. 
1 ZOK) a může prosadit jmenování nebo odvolání členů statutárního a kontrolního orgánu společnosti SmP – Odpady 
a. s. (§ 75 odst. 1 ZOK).  

DALŠÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (DÁLE JEN „DALŠÍ OVLÁDANÉ OSOBY“)::

BČOV Pardubice a. s., v likvidaci

Sídlo: Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 

IČ: 26008459

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2372 

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou

Rozvojový fond Pardubice a. s. 

Sídlo: třída Míru 90, Zelené předměstí, Pardubice,  PSČ 530 02

IČ: 25 29 14 08

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou

Služby města Pardubic a. s. 

Sídlo: Hůrka 1803, Bílé předměstí,  530 02  Pardubice

IČ: 25262572

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: 100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP – odpady a. s.

Hockey Club Dynamo Pardubice a. s.

Sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČ: 60112476 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1078

Podíl v ovládané osobě: není 

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou

East Bohemian Airport a. s.

Sídlo: Pražská 179, Popkovice, Pardubice 6, PSČ 530 06 

IČ: 48154938

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou

Dostihový spolek a. s.   

Sídlo: Pražská 607, Pardubice,  PSČ 530 02 

IČ:  48155110

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou

Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Sídlo: Teplého 2014, Pardubice, PSČ 530 02

IČ: 60108631

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou

SmP – Odpady a. s.

Sídlo: Hůrka 1803, Bílé předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 27547230

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804

Podíl v ovládané osobě: není

Podíly v dalších ovládaných osobách: nejsou



 A — Zpráva představenstva společnosti36

1.3. Struktura vztahů mezi propojenými osobami 

Ovládající osoba (statutární město Pardubice) může ve většině ovládaných osob uplatňovat rozhodující vliv vzhledem 
k vlastnictví podílů v ovládaných osobách ve shora uvedené výši. Ve všech ovládaných osobách, vyjma společnosti 
Vodovody a  kanalizace Pardubice a. s., může ovládající osoba prosadit volbu (jmenování či jiné ustavení do  funkce) 
a  odvolání většiny osob, které jsou členy statutárního orgánu a  členy dozorčího orgánu. Ve  společnosti Vodovody 
a kanalizace Pardubice může ovládající osoba prosadit volbu (jmenování či jiné ustavení do funkce) a odvolání většiny 
osob, které jsou členy statutárního orgánu a  členy dozorčího orgánu postupováním ve  shodě s  dalšími akcionáři 
společnosti. 

Všichni členové orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba nebo jí ovládaná osoba 100% podíl, byli do orgánů 
ovládaných společností zvoleni rozhodnutím jediného akcionáře (ovládající osoby) učiněné v působnosti valné hromady 
příslušné obchodní společnosti. Členové orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba menší než 100% podíl, 
byli do orgánů ovládaných osob zvoleni valnou hromadou společnosti, přičemž ovládající osoba prosadila volbu části 
členů orgánů příslušné obchodní společnosti. Členové orgánů nepřímo ovládané osoby SmP – odpady a. s. byli zvoleni 
rozhodnutím jediného akcionáře – společnosti Služby města Pardubic a. s., ovládané ovládající osobou, a to na základě 
návrhu ovládající osoby. 

Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, jsou dále upraveny smlouvami uzavře-
nými mezi těmito osobami. 

1.4. Úloha společnosti v této struktuře

Ovládaná osoba je společností, která se významnou měrou podílí na  uspokojování potřeb občanů města Pardubic. 
Za  tímto účelem ovládaná osoba v  souladu se smluvními podmínkami zejména zajišťuje veřejné služby v  přepravě 
cestujících – dopravní obslužnost na území města Pardubic a v jeho blízkém okolí. V souvislosti s provozováním veřejné 
dopravy poskytuje ovládaná osoba široké veřejnosti, jakož i  dalším ovládaným osobám, další vybrané služby (např. 
reklama na vozidlech, dodávky pohonných hmot). 

Předmětem podnikání ovládané osoby podle stanov této osoby je:
•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
•  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
•  opravy silničních vozidel
•  provozování autoškoly
•  klempířství a oprava karoserií
•  silniční motorová doprava

− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,  
 jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
− nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5  tuny, 
 jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
− osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

•  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
•  vnitrozemská vodní doprava
•  provozování dráhy trolejbusové
•  poskytování zdravotních služeb v oboru: fyzioterapeut – ambulantní péče
•  stanice měření emisí

1.5. Způsob a prostředky ovládání společnosti

Postavení statutárního města Pardubice jako ovládající osoby vyplývá z vlastnictví všech akcií vydaných ovládanou 
osobou a z toho plynoucí možnosti nakládat se 100% podílem na hlasovacích právech.

Ovládající osoba jako jediný akcionář vykonává působnost nejvyššího orgánu ovládané osoby – valné hromady (§ 12 
odst. 1 ZOK Do působnosti nejvyššího orgánu společnosti podle § 421 odst. 2 písm. e) a f), § 438 odst. 1 a § 448 
odst. 2 ZOK náleží právo volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady ovládané osoby, neboť stanovy ovládané 

osoby neobsahují odchylku od dispozitivní zákonné úpravy.

Při volbě členů dozorčí rady je však nejvyšší orgán omezen čl. 7 odst. 1 písm. j) stanov ovládané osoby, který nejvyš-
šímu orgánu ukládá zvolit jednoho člena dozorčí rady z  řad zaměstnanců společnosti, a  to na návrh zaměstnanců 
společnosti učiněný způsobem stanoveným vnitřním předpisem schváleným představenstvem ovládané osoby. V této 
souvislosti je třeba podotknout, že zákonná participace zaměstnanců společnosti (kodeterminace) dle § 448 ZOK 
na ovládanou osobu z důvodu počtu jejích zaměstnanců v pracovním poměru nedopadá.

Podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží 
do působnosti rady obce (tj. i Rady statutárního města Pardubice) právo „rozhodovat ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti“. Působnost nejvyššího orgánu ovládané osoby za jediného akcionáře tak vykonává 
Rada města Pardubic. To však neplatí zcela pro změnu stanov ovládané společnosti, která dle § 84 odst. 2 písm. e) 
náleží do působnosti zastupitelstva (a maiori ad minus).

2. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, 

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání 
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

V posledním účetním období, tedy v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, nebylo učiněno žádné jednání 
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10% 
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

3. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV

mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými:

3.1. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (na roky 2016–2025) včetně dodatků č. 1 a 2 
Služební smlouva (provoz parkovacích automatů) včetně dodatku č. 1
Smlouvy o nájmu bytů  
Smlouvy o  výpůjčce pozemků v  místech technické infrastruktury (umístění sociálních zařízení a  ekologických WC, 
zastávkových přístřešků, jízdenkového automatu, příslušenství měníren)
Smlouvy o poskytování zlevněného jízdného pro zaměstnance Městské policie Pardubice (pro rok 2019 a pro první 
pololetí 2020)
Smlouva o umístění převaděče RS, Bělehradská 379
Kupní smlouva – odběr motorové nafty
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o zajištění služby placení parkovného prostřednictvím SMS včetně dodatku č. 1
Dohoda o poskytování elektřiny (MO VI, pro jízdenkový automat)
Smlouva o poskytování elektřiny (MO II, pro jízdenkový automat)
Smlouva o poskytování elektřiny (MO VII, pro jízdenkový automat)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi ovládající osobou a společností Barth – media, a. s., kterým ovlá-
daná osoba k této smlouvě přistoupila
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi v plavebním 
úseku Srnojedy – Kunětice v roce 2019“
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem 
upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2019“
Příkazní smlouva – činnost projektového manažera projektu „Inteligentní dopravní systém“
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro výstavbu trolejbusové trati
Příkazní smlouva o provozování věžové kolárny
Smlouva o vypořádání závazku v souvislosti s poskytnutím reklamních ploch
Smlouva o poskytnutí reklamních ploch
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro zastávkové přístřešky
Smlouva o umístění reklamních zařízení (CLV)
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Smlouva o upsání akcií
Kupní smlouva o koupi pozemku pod sociálním zázemím řidičů v Pardubičkách
Kupní smlouva o koupi pozemku pod sociálním zázemím řidičů v Dražkovicích

3.2. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A DALŠÍMI OSOBAMI JÍ OVLÁDANÝMI 

Statutární město Pardubice – Služby města Pardubic a. s.

Příkazní smlouva (vedení evidence souboru veřejného osvětlení, vyjádření k  investičním akcím, odstraňování vozidel) 
z 21. 12. 2015
Smlouva o manipulaci a umísťování dlažebního materiálu
Příkazní smlouva, dodatek č. 3(provozování veřejných pohřebišť)
Smlouva o výpůjčce, dodatek č. 1 (provozování veřejných pohřebišť)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4 (zajištění svícení souboru veřejného osvětlení)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4 (provoz a údržba světelně signalizačních zařízení)
Smlouva o poskytování služeb (svoz a odstraňování uhynulých zvířat)
Smlouva o poskytování služeb (aktualizace pasportu dopravního značení)
Smlouva o nájmu kompostárny, dodatky č. 1–5
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4(umístění systému varování a vyrozumění obyvatelstva)
Smlouva o poskytování služeb (provoz protipovodňových zařízení)
Smlouva o poskytování služeb č. 1015/00049/15, dodatky č. 1–4 (svoz a odstraňování odpadu, provoz separačních 
dvorů)
Smlouva o poskytování služeb (čištění města)
Smlouva o poskytování služeb (zimní údržba komunikací)
Smlouva o poskytování služeb (odstraňování vozidel)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 3 (hospodaření v lesích)
Smlouva o poskytnutí služeb (instalace a údržba – květináče Třída Míru, Masaryk. nám.)
Smlouva o dílo (revitalizace zahrad u škol MO III)
Smlouva o poskytování služeb (sběr a odstraňování odpadků v lesích)
Smlouva o poskytování služeb (údržba komunikací)
Smlouva o poskytování služeb (údržba a provoz objektu Zámeček)
Smlouva o zpřístupnění a ochraně dat geograického informačního systému
Smlouvy o umístění reklamního zařízení včetně dodatků
Smlouva 550/2014 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu, dodatky č. 1–6
Smlouva 432/2014 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu (Odbor školství, kultury a sportu), dodatek č. 1 
Smlouva 655/2014 o dílo (svoz a likvidace komunálního odpadu – objekty spravované Odborem majetku a investic)
Smlouva 1361/2014 o dílo, dodatky č. 1–7(svoz a  likvidace komunálního odpadu – objekty spravované Městskou 
policií Pardubice)
Smlouva o poskytnutí služby VYN 29/20014(vynáška a zanáška odpadových nádob), dodatky č. 1–5
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Průmyslová)
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Lonkova)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (sekání veřejné zeleně)
Smlouva o zajištění péče „Hroby v péči města Pardubic“
Smlouva o poskytnutí služeb (Zrcadlo umění 2019)
Smlouva o reklamě (Zrcadlo umění 2019)
Smlouva o poskytnutí služeb Podzimní městské slavnosti 2019
Smlouva o reklamě Podzimní městské slavnosti 2019
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO Podél Labe
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO ul. Jungmannova
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO v ul. Bezdíčkova
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO Ohrazenice
Smlouva o vzájemné spolupráci (CLV – tř. Míru)
Smlouva o poskytnutí služeb – Evropské město koní 2020
Smlouva o reklamě – Evropské město koní 2020Smlouva o údržbě – údržba dráhy a zeleně dostihového závodiště 
Pardubice
Objednávka – propagace na akci "Dny evropského dědictví 2019"
Objednávka – sociální pohřeb – Potůčková Věra
Objednávka – rozptyl s účastí – Špaček Vratislav

Objednávka – rozptyl s účastí – Šela Libor
Objednávka – rozptyl s účastí – Skokan Karel
Objednávka – rozptyl s účastí – David Jiří
Objednávka – rozptyl s účastí – Banincová Jana
Objednávka – rozptyl s účastí – Bláha Petr
Objednávka – sociální pohřeb – Pechánková
Objednávka – sociální pohřeb – Červený Miroslav
Objednávka – sociální pohřeb – Ženčúch Miroslav
Objednávka – sociální pohřeb – Slezák Milan
Objednávka – sociální pohřeb – Vasserbauer Ivan
Objednávka – sociální pohřeb – Vu Nhat Le
Objednávka – sociální pohřeb – Kindelmann Filip
Objednávka – sociální pohřeb – Vlk Josef
Objednávka – sociální pohřeb – Blažková Róza
Objednávka – sociální pohřeb – Nováková Soie
Objednávka – sociální pohřeb – Novák Jaroslav
Objednávka – sociální pohřeb – Vlachá Růžena
Objednávka – sociální pohřeb – Kaiserová Milena
Objednávka – sociální pohřeb – Dračková Jindřiška
Objednávka – sociální pohřeb – Štěchová Jana
Objednávka – sociální pohřeb – Fabián Josef
Objednávka – sociální pohřeb – Tobiášek Josef
Objednávka – sociální pohřeb – Oberlander Jindřich
Objednávka – sociální pohřeb – Zrůst Miloslav
Objednávka – sociální pohřeb – Prokůpek Václav
Objednávka – sociální pohřeb – Šmatláková Marie
Objednávka – sociální pohřeb – Bechný Ivan
Objednávka – kácení a náhradní výsadba U Kamenné vily
Objednávka – zdokumentování stromů nutných ke kácení
Objednávka – likvidace vichřice – MŠ Sluneční
Objednávka – prořezy stromu – ZŠ A.Krause
Objednávka – plošina – Evropský spolkový dům
Objednávka – borovice havarijní stav – MŠ Sluneční
Objednávka – ošetření 5 ks památných dubů – MŠ Závod Míru
Objednávka – výměna bezpečnostní vazby stromů – MŠ Závod Míru
Objednávka – náhradní výsadba a následná péče – U Kamenné vily
Objednávka – ořez větví – Lentilka
Objednávka – seč kolem cestiček – lesopark Dukla
Objednávka – výsadba 3 ks dubů – Pražská ul.
Objednávka – vyřezání akátů – lesopark Dukla
Objednávka – zálivka – Pražská ul., lesopark Dukla
Objednávka – výsadba stromů v ul. Gagarinova
Objednávka – ošetření mlatových cest – lesopark Dukla
Objednávka – ořezy – ZŠ Gorkého
Objednávka – údržba pozemků u trati
Objednávka – odstranění vlajek – Evropský spolkový dům
Objednávka – odstranění pavučin ze Zelené brány
Objednávka – kácení – MŠ Kamínek, MŠ Pastelka
Objednávka – kácení – MŠ Rumunská
Objednávka – kácení – Lentilka

Statutární město Pardubice – Rozvojový fond Pardubice a. s.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1. 7. 2002 
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (10 999 m2) a p.p. č.4 138 (318 m2)
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/1 (440 m2)
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (111 m2)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 6. 2010
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Dodatek č. 1 ke sml. o obchodní spolupráci z 30. 7. 2013 („Hodiny s reklamou“)
Příkazní smlouva o obstarání provozu veřejných WC z 3. 1. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/00033/19 z 18. 2. 2019 – MFA
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00033/19 z 18. 2. 2019 – MFA ze dne 29. 11. 2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání ze dne 22. 11. 2007 z 9. 10. 2017, primátorská a městská lóže
Smlouva o podmínkách provedení stavby ze 7. 11. 2017
Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu z 29. 12. 2017
Narovnání ze dne 17. 12. 2019
Smlouva o upsání akcií (peněžitý vklad ve výši 16 mil. Kč)
Smlouva o výpůjčce – poz. p. č. 380/1 (3 183 m2)

Statutární město Pardubice – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 354 smluv
Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatné „odlehčovací stoka Pce“ (VAK Pardubice, a. s. – oprávněný) 
Smlouva o pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů
Smlouva „Sdružení k vytvoření a využívání digitální technické mapy města Pardubic“
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty – Dražkovice 
CS Pardubice – Chrudim – budoucí kupní smlouva a budoucí bezúplatné věcné břemeno 
Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva nájemní 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Smlouva o zápůjčce
Smlouva o reklamě – Městské slavnosti
Smlouva o upsání akcií

Statutární město Pardubice – EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.

Smlouva o výpůjčce budov a pozemků vč. dodatku č. 1

Statutární město Pardubice – Dostihový spolek a. s.

Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00047/19
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00013/18
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00009/18
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00480/19
Smlouva o poskytnutí dotace D/01070/19
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 07/2019
Darovací smlouva (usnesení rady obvodu II ze dne 25.11.2019)
Dohoda o odložení splatnosti nájemného
Smlouva o poskytnutí služeb (městská policie)
Smlouva o údržbě OMI-VZMR-2015-002
Příkazní smlouva 364/2019
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 76/MK/2019
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 107/ES/2019
Smlouva o užívání prostor 55/PD/2017
Zástavní smlouva k ochranným známkám v majetku společnosti
Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se ochranných známek
Smlouva o předkupním právu týkající se ochranných známek
Dohoda o změně závazků ze sml. o půjč. a dod. č. 5 nájemní smlouvy na areál dostihového závodiště
Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z r. 2012
Nájemní smlouva

Statutární město Pardubice – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00487/19 

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00425/19
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00012/19
Smlouvy o pronájmu bytů 6×
Smlouva o poskytování reklamních služeb na období 1. 1. 2019 až 30. 4. 2019
Smlouva o poskytování reklamních služeb na období 1. 5. 2019 až 31. 12. 2019
Rámcová reklamní smlouva 
Smlouva o zápůjčce, včetně dodatku č. 1 a č. 2
Smlouva o zápůjčce ze dne 3. 12. 2019
Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce, včetně dodatku č. 1 a č. 2
Uspání akcií z 9. 4. 2019 
Smlouva o započtení pohledávek č. 1
Smlouva o započtení pohledávek č. 2
Smlouva o upsání akcií ze dne 11. 12. 2019

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice I) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o dílo (o zajištění a odstranění akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací)
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu)
Rámcová smlouva na stavební práce
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (seč trávy)
Smlouva 1498/2014 o dílo (svoz a likvidace komunálního odpadu odpadu) – st. MO
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 a 2 a 3 (Péče a údržba parku Tyršovy sady)
Smlouva o inanční záruce
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1 a 2 (Likvidace psích exkrementů 2019)
Objednávka – mytí mobiliáře – tř. Míru, divadlo, Pernštýnské nám.
Objednávka – mytí a čištění rohových zákoutí – Staré město 
Objednávka – osvětlení vánočního stromu
Objednávka – dodání a opravy košů na PE a TKO
Objednávka – pronájem a vývoz 4 ks kontejnerů na odpadky; pronájem a vývoz 1 kontejneru na odpadky – park Na Špici
Objednávka – kácení 1 x tilia – park Na Špici
Objednávka – ořez javoru – Dašická 1226
Objednávka – ořezy, frézování MO I

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice II) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o dílo (údržba a opravy komunikací, pohotovost)
Smlouva o poskytnutí služeb (ošetřování veřejné zeleně)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 a 2 (seč trávníků)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1,2 a 3 (Svoz a  likvidace odpadu, výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu, likvidace psích exkrementů, přistavování velkoobjemových kontejnerů 2018)
Smlouva o dílo č. 933/2014, dodatek č. 1–4 (svoz a likvidace komunálního odpadu)
Objednávka – zapůjčení DZ – Staročeská polabinská pouť
Objednávky na reklamu – Staročeská polabinská pouť
Objednávka – údržba fontán 
Objednávka – vánoční výzdoba
Objednávka – sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače
Objednávka – oprava košů na psí exkrementy
Objednávka – stálé přistavení velkoobjemového kontejneru v ul. Družby
Objednávka – přistavení kontejneru a likvidace odpadu (větve, zeleň)
Objednávka – svoz a likvidace odpadu 2019
Objednávka – dodávka zeminy 2019
Objednávka – dodávka borky 2019
Objednávka – zálivka 2019
Objednávka – výchovný řez mladých dřevin – Polabiny 2+4
Objednávka – prořez sakur – ul. Kosmonautů
Objednávka – terénní úpravy
Objednávka – dosběr listí 
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Objednávka – zahradnický materiál
Objednávka – seč Lonkova ul.
Objednávka – svoz a likvidace odpadu 2019 – II. část 
Objednávka – dodání a výsadba rostlin
Objednávka – prořez dřevin v Polabinách 1+C, 2 a 4
Objednávka – seč trávy v ul. Mozartova před poutí
Objednávka – seč trávy v ul. Lonkova před drakiádou
Objednávka – dodání a výsadba rostlin
Objednávka – kácení javoru – ul. Lonkova
Objednávka – prořez dřevin – Lonkova, Hradecká

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice II) – SmP – Odpady a. s.

Objednávka na reklamu – Staročeská polabinská pouť

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice III) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o dílo (zahradnické práce a práce spojené s ošetřováním veřejné zeleně 2019)
Smlouva o dílo (seč trávníků 2019)
Rámcová smlouva o dílo (údržba a opravy komunikací, pohotovost)
Rámcová smlouva, dodatek č. 1 (Inventarizace stromů a  péče o  stromy na  MO III), dohody č. 1–5 dodatek č. 1 
k dohodě č. 1, dodatek č. 1 k dohodě č. 2
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu, přistavo-
vání velkoobjemových kontejnerů, svoz a likvidace psích exkrementů, likvidace černých skládek 2019)
Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu – stanoviště MO 2019
Objednávka – vánoční výzdoba
Objednávka – dodání a instalace košů PE, oprava košů
Objednávka – přistavení velkoobjemového kontejneru na uložení komunálního odpadu z úklidu komunikací
Objednávka – výsadba 4 ks keřů – Blahoutova 843
Objednávka – výsadba 6 ks keřů – Erno Košťála 994
Objednávka – výsadba 12 ks dřevin – Erno Košťála 973
Objednávka – výsadba 3 ks dřevin – Dubinská 722
Objednávka – výsadba keřů a trvalek – Na Drážce 1543-1545
Objednávka – výsadba rostlinného materiálu – Luční 341
Objednávka – výsadba dřevin – ZŠ Dubina
Objednávka – výsadba 6 ks stromů – Jana Zajíce
Objednávka – výsadba dřevin – Bartoňova 842-845
Objednávka – dodávka borky
Objednávka – výsadba 6 ks javorů – Bartoňova
Objednávka – obnova stromořadí
Objednávka – výsadba 17 ks stromů – propojka Bartoňova
Objednávka – dodávka borky II.

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice IV) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o  dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a  odstranění následků havárií a  nenadálých živelných 
událostí)
Rámcová smlouva (Údržba a oprava místních a účelových komunikací)
Smlouva o dílo (strojní sečení příkopů)
Smlouva o dílo – sekání svahů nadjezdu Černá za Boru
Smlouva o dílo – zahradnické práce (pletí, ŽP)
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu), přistavování velkoob-
jemových kontejnerů 2019)
Smlouva o poskytování služeb (svoz a likvidace psích exkrementů 2019)
Smlouva o dílo 934/2014, dodatky 1–2(svoz a likvidace komunálního odpadu – stanoviště MO)
Objednávka – nadjezd Černá za Bory – seč a sběr odpadků
Objednávka – vánoční výzdoba

Objednávka – dodání a instalace košů na TKO, PE Objednávka – oprava koše PE
Objednávka – dodání sáčků na psí exkrementy
Objednávka – zálivka
Objednávka – likvidace plevelů – Infraweed
Objednávka – výsadby Nemošice
Objednávka – výsadby – kruh. obj. Kyjevská

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu 2019)
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1 (Svoz a likvidace psích exkrementů umístěných do košů na PE 2019)
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu 2019)
Smlouva o dílo 1499/2014 na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatky č. 1 a 2 – stanoviště MO
Smlouva o dílo – seč trávníků na území MO V pro rok 2019
Objednávka – nová vánoční výzdoba
Objednávka – dodání nových košů TKO a PE
Objednávka – oprava košů PE a TKO po oslavách Nového roku
Objednávka – májka
Objednávka – pletí výsadeb Jiránkova
Objednávka – kácení smrku – Kpt. Nálepky 2380
Objednávka – zálivka
Objednávka – instalace vánočního stromu
Smlouva o dílo č. K-MO V 01/2004(oprava komunikací a pohotovost) 
Objednávka – oprava venkovního osvětlení kaple v Dražkovicích

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V) – Rozvojový fond Pardubice a. s.

Smlouva o pronájmu prostor – Češkova 22 v počtu 2 ks
Smlouva o pronájmu garáží – Češkova 22 v počtu 5 ks

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VI) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o dílo 551/2014 na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatek č. 1 – stanoviště MO 
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů)
Rámcová smlouva (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu)
Objednávka – vánoční výzdoba
Objednávka – frézování
Objednávka – jarní prořez dřevin
Objednávka – ořez vrby MŠ Doubek

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VII) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů)
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu)
Smlouva o  dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a  odstranění následků havárií a  nenadálých živelných 
událostí)
Smlouva 1134/2018 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu stanoviště MO
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – pronájem kontejneru a likvidace odpadu (stanoviště Ohrazenice OD)
Objednávka – odvoz a likvidace travní hmoty a větví z údržby zeleně
Objednávka – dodání a instalace nových odpadkových košů na PE
Objednávka – úprava poškozené zeleně
Objednávka – likvidace plevelů – Infraweed – Kréta
Objednávka – výsadba jedle – ul. Bohdanečská
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Služby města Pardubic a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrné místo: Areál Hůrka 1803)
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrná místa: dle seznamu ve smlouvě)
Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod (Na Staré poště)
Objednávka vytyčení kabelových tras VO

Služby města Pardubic a. s. – Dostihový spolek a. s.

Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 
Objednávka – výlep plakátů
Objednávka – vstupenky Velká Pardubická
Objednávka – osázení truhlíků

Služby města Pardubic a. s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Smlouva o zajištění bankovní záruky
Smlouva o poskytování reklamních služeb

Služby města Pardubic a. s. – SmP – Odpady a. s.

Smlouva o nájmu nebytových prostor (Pronájem kanceláří a prostor v areálu Hůrka)
Smlouva o vedení účetnictví, personální a mzdové agendy (Vedení účetnictví, personální a mzdové agendy)
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Poskytování služeb BOZP, PO, technické evidence vozidel STK, provoz počí-
tačové sítě, jídelny, úklid, provoz recepce)
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Evidence množství produkovaných odpadů, včetně nebezpečných, evidence 
odpadů ze separačních dvorů, odpadů jednotlivých divizí)
Smlouva o nájmu pozemků (Nájem separačních dvorů)
Smlouva o užívání části pozemků (Užívání části pozemků v areálu Hůrka)
Smlouva o dílo č. 796, dodatky č. 1–6 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo č. SmP O/N42/2010, dodatky č. 1–3 (Zabezpečení likvidace nebezpečného odpadu)
Smlouva o dílo VOK 39/2014(Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního odpadu pro MO)
Smlouva o dílo – 3 % z ceny fakturované zhotovitelem
Smlouva o podnájmu kompostárny, dodatky č. 1–3 (Podnájem kompostárny Dražkovice)
Dohoda o výkladu ujednání Smlouvy o podnájmu kompostárny (Výklad ujednání smlouvy o podnájmu kompostárny)
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1–4 (Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, poskytování admini-
strativních a marketingových služeb)
Nájemní smlouva (Nájem sloupů veřejného osvětlení k umístění košů)
Rámcová kupní smlouva – na nákup motorové nafty – 0036932018
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Městské slavnosti – Zrcadlo umění
Objednávka – Aviatická pouť, DZ a úklid letiště
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Sportovní park ve dnech 11. 8.–18. 8. 2019
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Pardubický festival vína dle smluvních cen:
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Podzimní městské slavnosti.
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Pernštýnská noc – Folklorní festival – Pernštýnská noc
Objednávka – skartace archiválií dle normy DIN 32757
Objednávka – svoz a likvidace odpadu – Vánoční trhy
Objednávka – Beko Fresh festival
Objednávka – Chance tour
Objednávka – vstupní tabule SD Stará pošta

SmP – Odpady a. s. – Vodovody a kanalizace a. s.

Smlouva o dílo č. 948, dodatky č. 1–4 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva č. SmP O/K1/2009 na předání a převzetí odpadů (Kaly z čištění komunálních odpadních vod)
Smlouva o  nájmu nebytových prostor (Nájem provozní místnosti separačního dvora Lonkova + fakturace spotřeby 
el. energie)

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VIII) – Služby města Pardubic a. s.

Smlouva 36/2014 o dílo, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)

3.3. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A DALŠÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI:

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – Služby města Pardubic a. s.

Kupní smlouva, dodatky č. 1–2 (Prodej motorové nafty a Ad Blue)
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Mytí zastávkových přístřešků)
Dohoda o poskytování elektřiny
Smlouva o reklamě na vozidle MHD
Objednávka – akce Tenisový turnaj

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – SmP – Odpady a. s.

Smlouva o dílo č. 195/2018, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo č. 194, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, dle seznamu)
Smlouva o dílo č. SmP O/N1/2009 (Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu)
Kupní smlouva (Prodej motorové nafty a Ad Blue)
Objednávka – mytí vozidel SmP–Odpady v areálu DP
Objednávka – školení referentů a řidičů

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Soubor smluv na dodávku pitné vody v počtu 21
Rámcová smlouva – prodej motorové nafty
Dohoda o ceně pohonných hmot
Smlouva o odvádění odpadních vod
Jednotlivé objednávky na čerpání a odvoz fekálií z žump u sociálních zázemí řidičů 

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.

Mezi těmito společnostmi neexistovaly v účetním období žádné smluvní závazky.

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – Dostihový spolek a. s.

Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb (propagační činnost, prostor pro výcvik autoškoly)

Dopravní podnik města Pardubic a. s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Rámcová smlouva o zajištění autobusové dopravy a jednotlivé realizační smlouvy o přepravě  
Smlouva o poskytování reklamních služeb

3.4. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI DALŠÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI:

Služby města Pardubic a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s.

6× Objednávka – plošina – M/D banneru aréna
Objednávka – oprava plotu a ořez vrby – Kostelní ul.
Objednávka – úprava dřevin zahrady – Kostelní 98
Objednávka – zahradnické práce – aréna
Smlouva o pronájmu nebytových prostor 104/301 
Smlouva o nájmu části pozemku – Kostelní 104
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EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Smlouva na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod v počtu 2
Smlouva o pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů

Mezi dalšími ovládanými osobami, jejichž vztahy nejsou v tomto přehledu uvedeny, neexistovaly v účetním období 
žádné smluvní závazky.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Smlouva o odvádění srážkových vod 
Objednávka – čerpání jímek Dražkovice

SmP – Odpady a. s. – Dostihový spolek a. s.

Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci (Poskytnutí služeb při dostizích, reciproční spolupráce)
Smlouva i dílo č. VOK-05/2009
Objednávka – prodej lístky dostih Velká pardubická

SmP – Odpady a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s.

Smlouva o dílo č. 1255, dodatky č. 1–3 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Zimní stadion)
Smlouva o dílo č. 2292, dodatky č. 1–7 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Za Pasáží)
Smlouva o dílo č. VOK 31/2010 (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o poskytnutí služby č. VYN30/2 – D1–D3 vynáška popelnic Češkova 22+Tř. míru 763

SmP – Odpady a. s. –  EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.

Smlouva o dílo č. 902, dodatky č. 1–5 (Svoz a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo č. VOK-37/212 (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o dílo č. 1/2010/BO (Svoz a likvidace kuchyňského odpadu z dopravních prostředků)

SmP – Odpady a. s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Smlouva o poskytování reklamních služeb 1–4/2019
Smlouva o poskytování reklamních služeb 5–12/2019
Objednávka – prodej vstupenek utkáni play-of

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s.

Nájemní smlouva– nebytové prostory ze dne 1. 1. 2008, včetně dodatků č. 1–6 
Nájemní smlouva (ledové plochy se službami zajišťujícími utkání hokejových mužstev a  sportovních tříd) včetně 
dodatků č. 1–4
Nájemní smlouva – reklamní plochy vč. dodatků č. 1 a 2
Dohoda o skončení nájmu dodatku č. 1 nájemní smlouvy – reklamní plochy (ochranné sítě za brankou)
Nájemní smlouva nebytové prostory – malá hala
Nájemní smlouva parkování
Smlouva o podnájmu nebytových prostor 
Objednávka na úklid před kabinami mládeže
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – memoriál Zbyňka Kusého
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – restaurace a bufety
Nájemní smlouva se Smlouvou o plnění ve prospěch třetí strany ze dne 18. 12. 2018 včetně dodatku č. 1
Smlouva o nájmu bytu na tř. Míru 60

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Objednávka permanentních vstupenek

Dostihový spolek a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Rozvojový fond Pardubice a. s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Soubor smluv na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod v počtu 37
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Podpisy členů představenstva společnosti 

p. Robert Klčo (předseda představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Tomáš Pelikán (místopředseda představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Petr Netolický (člen představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. Patrik Dospěl (člen představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Mgr. Martin Slezák (člen představenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. POSOUZENÍ TOHO, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA, 

a posouzení jejího případného vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK:

Ovládaná osoba zajišťuje pro ovládající osobu na základě smluvního vztahu veřejné služby v přepravě cestujících (dopravní 
obslužnost na území města). Výše kompenzace za poskytování těchto služeb vychází z inančního modelu nákladů a výnosů 
tak, aby společnost z této činnosti netvořila ani ztrátu ani zisk. Ovládané osobě tak do budoucna chybí zdroj pro investice 
do obnovy majetku společnosti a rozvoje její činnosti. Za způsobenou újmu by tak bylo možno považovat přiměřený zisk 
(povolený právními předpisy pro poskytování kompenzace ve veřejné dopravě a obvyklý v daném odvětví), kterého nemůže 
ovládaná osoba vzhledem k výši kompenzace vynucené ovládající osobou dosáhnout.

Újma vzniklá v důsledku nedostatečné výše smluvní kompenzace poskytované za zajištění dopravní obslužnosti ovládanou 
osobou není ovládané osobě nijak nahrazena. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem ovládané osoby je právě ovládající 
osoba, povinnost nahradit újmu dalším akcionářům ovládané osoby ve smyslu § 71 odst. 2 zákona o obchodních korpora-
cích z podstaty věci nevzniká.

V rámci obchodní činnosti ovládané společnosti dochází i ke vzniku dalších smluvních vztahů mezi ovládanou osobou, ovlá-
dající osobou a dalšími ovládanými osobami. Tyto smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, přičemž 
sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. 

5. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD 

plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení toho, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho 
pro ovládanou osobu plynou rizika

Při uvážení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami je třeba posoudit zejména vztah k ovlá-
dající osobě – statutárnímu městu Pardubice. Ovládající osoba na jedné straně nutí ovládanou osobu uzavírat smluvní 
vztah za podmínek, za nichž ovládané osobě vzniká újma v podobě nemožnosti dosahovat přiměřeného zisku. Tato 
újma je však vyrovnávána skutečností, že ovládaná osoba má zajištěn výkon činnosti, která je hlavním předmětem 
jejího podnikání (provozování silniční osobní dopravy a trolejbusové drážní dopravy) i bez soutěžení s jinými subjekty 
na trhu.

Za  situace, kdy ovládající osoba je současně jediným akcionářem ovládané osoby, nelze považovat skutečnost, že 
společnost nemůže kvůli omezené výši kompenzace vytvářet zisk, který by mohl být rozdělen formou dividendy akci-
onářům, za podstatnou nevýhodu plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami. Jakkoliv je ovládající osoba podni-
katelem, dosahování zisku není hlavním účelem, za nímž byla ovládaná osoba založena. Nedostatek vlastních zdrojů 
společnosti pro obnovu majetku a rozvoj činnosti je v současné době vyvažován možností získat pro projekty v oboru 
hlavní činnosti ovládané osoby dotace zejména z dotačních programů Evropské unie. Částečně byla potřeba prostředků 
pro investice do rozvoje majetku ovládané osoby již v uplynulém účetním období řešena navýšením základního kapitálu 
ovládané osoby ovládající osobou. Do budoucna přináší dlouhodobé nevytváření podstatnějšího zisku ovládané osobě 
riziko, že v budoucnu nebude schopna obnovovat svůj majetek z vlastních zdrojů. Do budoucna tak bude patrně nutné, 
aby kompenzace za poskytování veřejných služeb v dopravě vycházela z kalkulace zahrnující též přiměřený zisk, even-
tuálně aby byly prostředky pro rozvoj společnosti poskytnuty navýšením základního kapitálu.

Celkově lze tedy uzavřít, že ve vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou převažují výhody, neboť tento vztah zajišťuje 
ovládané osobě jistotu výkonu hlavní činnosti a tím i  jistotu existence. Nevýhody ze vztahu plynoucí se v kontextu 
skutečnosti, že ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby, a že existují alternativní možnosti pro inanco-
vání investičních výdajů, nejeví jako podstatné.
Ze vztahů k dalším propojeným osobám neplynou ovládané osobě žádné výhody ani nevýhody.

Sestaveno dne: 16. 3. 2020
Sestavil: Martin Slezák
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ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

Dozorčí rada se v roce 2019 scházela ve složení Ing. Martin Mojžíš v pozici předsedy, Ing. Martin Kolovratník, Ing. Petr 
Nachtigall, PhD, Ing. Jiří Hájek a paní Zdenka Kučerová, jako členové dozorčí rady. 

Dozorčí rada se v  roce 2019 sešla na  čtyřech jednáních, z  nichž to poslední bylo společné s  představenstvem 
společnosti. 

Vzhledem k vyplývající zákonné povinnosti zřídila v roce 2019 dozorčí rada svůj nový poradní orgán, kterým se stal 
Výbor pro audit naší akciové společnosti. Ten byl valnou hromadou jmenován usnesením ze dne 13. 3. 2019 ve složení 
Ing. Jana Letáčková, MBA, Ing. Petr Beneš a Ing. Martin Mojžíš z pozice předsedy dozorčí rady. Výbor započal svoji 
činnost 26. 3. 2019 s tím, že předsedkyní výboru byla zvolena Ing. Jana Letáčková, MBA.

Jednání dozorčí rady se pravidelně účastnil místopředseda představenstva a v rámci svých možností předseda předsta-
venstva. Ti dozorčí radu podrobně informovali o všech jednáních představenstva společnosti a dále o důležitých stra-
tegických, ekonomických, inančních a provozních záležitostech společnosti. Dozorčí rada též přezkoumávala podklady 
k veřejným zakázkám vyhlašovaným představenstvem, a to včetně veřejných zakázek malého rozsahu. V neposlední 
řadě dozorčí rada přezkoumávala investiční záměry, investiční strategie a  investiční plány. Zejména se jednalo o ty, 
které měly, nebo mají vazbu na  dotační tituly plynoucí z  individuálních Evropských dotačních fondů, či z  titulů ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace. Z hlediska důležitosti pak také projednávala zadávací dokumentace a  rozhodnutí 
zadavatele u nadlimitních veřejných zakázek majících dopady na dotační tituly.

Dále dozorčí rada projednávala inanční plán společnosti včetně programu obnovy a reprodukce investičního majetku, 
plánu oprav a údržby majetku a plnění obchodních smluv společnosti.

Dozorčí rada se na všech svých zasedáních též průběžně zabývala dílčími hospodářskými výsledky společnosti dosa-
hovanými od počátku roku, a to prostřednictvím čtvrtletních rozborů hospodaření společnosti. Dále byla dozorčí rada 
informována o všech důležitých rozhodnutích představenstva a neshledala žádné nedostatky. Dozorčí rada tak měla 
od představenstva a vedení společnosti všechny informace potřebné k výkonu své zákonné kontrolní činnosti předsta-
venstva i samotného dění v akciové společnosti.

Na základě všech skutečností tedy dozorčí rada společnosti DPMP a. s. předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti 
za rok 2019 a doporučuje ji valné hromadě spolu s výroční zprávou přijmout ke schválení.

Podpisy členů dozorčí rady společnosti:

Ing. Martin Mojžíš, předseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Martin Kolovratník, člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Petr Nachtigall, PhD, člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jiří Hájek, člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

paní Zdenka Kučerová, členka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Pardubicích dne 23. března 2020

Stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě za rok 2019

Dozorčí rada na svém 95. zasedání dne 23. března 2020 projednala výroční zprávu DPMP a. s. včetně účetní závěrky 
a zprávy nezávislého auditora a doporučuje valné hromadě akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s. 
předložený materiál schválit.

Pardubice dne 23. března 2020

Ing. Martin Mojžíš
předseda dozorčí rady DPMP a. s.
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BČOV Pardubic a.s. 



ve zkráceném rozsahu
      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353 002

 B. Stálá aktiva B.I.+...+B.III. 003

 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x. 004

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x 014

 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x 027

 C. Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037

 C.I. Zásoby C.I.1+...+C.I.x 038

 C.II. Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3. 046

 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047

 C.II.2. Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057

 C.II.3. Časové rozlišení aktiv C.II.3.1+...+C.II.3.x. 068

 C.III. Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x. 072

 C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. 075

 D. Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x. 078

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 6 0 0 8 4 5 9

BČOV Pardubice
a.s., v likvidaci

Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

+1 989 +1 989 +1 991

+1 989 +1 989 +1 991

+3 +3 +3

+3 +3 +3

+1 986 +1 986 +1 988

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002

 A.I. Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x. 003

 A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x. 007

 A.III. Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x. 015

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x. 018

 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-D.-A.VI 021

 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432 022

 B.+C. Cizí zdroje B.+C. 023

 B. Rezervy B.1.+...+B.x. 024

 C. Závazky C.I.+C.II.+C.III. 029

 C.I. Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x. 030

 C.II. Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x. 045

 C.III. Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x. 063

 D. Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x. 066

1.4.2020

a.s. v likvidaci

Shromažďování, úprava a rozvod vody

                 Ing.Miroslav Čada - likvidátor 

+1 989 +1 991
+1 983 +1 988
+2 000 +2 000

+5 +5
-17 -12

-5 -5

+6 +3

+6 +3

+6 +3



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602  001

 II. Tržby za prodej zboží účty 604  002

 A. Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.  003

 A.1.      Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504  004

 A.2.      Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503  005

 A.3.      Služby účty 511, 512, 513, 518  006

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584  007

 C. Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588  008

 D. Osobní náklady D.1.+...+D.x.  009

 D.1.      Mzdové náklady účty 521, 522, 523  010

 D.2.      Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.  011

 D.2.1.        Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526  012

 D.2.2.        Ostatní náklady

 E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.  014

 E.1.      Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.  015

 E.1.1        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557  016

 E.1.2        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559  017

 E.2.      Úpravy hodnot zásob účty 559  018

 E.3.      Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559  019

 III. Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.  020

 III.1.      Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641  021

 III.2.      Tržby z prodaného materiálu účty 642  022

 III.3.      Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697  023

 F. Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.  024

 F.1.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541  025

 F.2.      Prodaný materiál účty 542  026

 F.3.      Daně a poplatky účty 531, 532, 538  027

 F.4.      Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555  028

 F.5.      Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597  029

  * * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. 030

 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.  031

 IV.1.      Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  032

 IV.2.      Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665  033

 G. Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561  034

 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.  035

 V.1.      Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  036

 V.2.      Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665  037

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 6 0 0 8 4 5 9

BČOV Pardubice
a.s., v likvidaci

Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

+3 +3

+3 +3

-3 -3

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účty 527, 528  013



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566  038

 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.  039

 VI.1.      Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665  040

 VI.2.      Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665  041

 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579  042

 J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.  043

 J.1.      Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562  044

 J.2.      Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562  045

 VII. Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698  046

 K. Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598  047

  * Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. 048

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * 049

 L. Daň z příjmů L.1.+...+L.x.  050

 L.1.      Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599  051

 L.2.      Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592  052

  ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. 053

 M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596  054

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. 055

  * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 056

1.4.2020

a.s. v likvidaci

Shromažďování, úprava a rozvod vody

                 Ing.Miroslav Čada - likvidátor 

+2 +2
-2 -2
-5 -5

-5 -5

-5 -5



HOCKEY CLUB 
DYNAMO Pardubice 

a. s. 
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 AIRPORT a.s.  



































































































Dostihový spolek a.s. 



















































Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s. 



VODOVODY A KANALIZACE

P ,ARDUBICE a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019



Výroční zpráva 2019 



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Teplého 2014, Pardubice 

530 02 

60108631 

Krajský soud v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 999 ke dni 1. 1. 1994 

Zakladatelskou listinou ze dne 12. 10. 1993 ve formě notářského zápisu 

1 Základní údaje 

Obchodní jméno:  

Sídlo:  

PSČ:  

 IČO:  

Zápis v obchodním rejstříku: 

Forma založení:  

Právní forma:  akciová společnost 

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem 

v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního 

majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2. zákona č. 92/1991 Sb. ve znění 

zákona č. 210/1993 Sb. 

Předmět podnikání dle Stanov akciové společnosti článku 5: 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad

3,5 tuny

4. Hostinská činnost

5. Vodoinstalatérství, topenářství

6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Společnost nemá uzavřenou smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím 

mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry. 

 Dokumenty a materiály, které jsou uváděny nebo ze kterých jsou čerpány údaje do této výroční zprávy, jsou 

k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese: Teplého 2014, 530 02 Pardubice. 

2 Údaje o základním kapitálu 
Zapsaný základní kapitál společnosti činí   -   1 449 854 000,- Kč a je rozvržen na: 

  1 373 515 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč kmenové akcie s omezenou 

převoditelností 

76 339 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč kmenové akcie bez omezené 

převoditelnosti 

Nezapsaný základní kapitál společnosti činí  -  100 834 660,- Kč.  

Valná hromada společnosti dne 23.5.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Evidován 

nezapsaný základní kapitál ve výši 100.834.660, - Kč, z uvedené částky bude základní kapitál zvýšen

o 64.628.000, - Kč, částka ve výši 36.196.850,24 Kč bude představovat emisní ážio a 9.809,76 Kč bude jako

přeplatek vrácen společností jednotlivým upisovatelům ve smyslu ustanovení §249 ZOK.
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V roce 2019 byly uzavřeny Smlouvy o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.        

a upisovateli (Statutární město Pardubice, Město Dašice, Město Sezemice, Město Přelouč, Obec Rozhovice, 

Obec Rokytno, Obec Čeperka, Obec Vyšehněvice, Obec Staré Hradiště, Obec Újezd u Sezemic, Obec Spoji, 

Obec Opatovice n. L.) v celkové výši počtu upsaných akcií 64 628 ks ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, emisní 

kurz akcie ve výši 1.560,08 Kč na každou upsanou akcii.  

Akciová společnost není součástí koncernu a nemá organizační složku v zahraničí, nemá v držení vlastní akcie. 

 Statutární město Pardubice vlastní 42,74 % akcií na jméno s výkonem hlasovacího práva 35 % z celkového počtu 

hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. 

Údaje o cenných papírech 

Akcie byly vydány jako kmenové na jméno v podobě listinné. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož  

i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti ve 

znění § 12 stanov akciové společnosti.  

Dne 23. 5. 2019 se konala valná hromada společnosti, která schválila: 

- výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- roční účetní závěrku

- návrh na rozdělení zisku

- zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Organizační struktura společnosti: 

Akciová společnost se člení na vedení společnosti a výrobní provozy. 

V čele společnosti v roce 2019 byl ředitel společnosti Ing. Aleš Vavřička. Vedení společnosti tvoří úsek vedení, 

obchodně-ekonomický, výrobní a technický. 

3 Zpráva představenstva o hospodaření, podnikatelské 
činnosti a stavu majetku 

3.1 Strategie hospodářské činnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. je akciovou společností smíšeného typu tj., že je vlastník a provozovatel 

vodohospodářské infrastruktury. Hlavní činností je provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod   

s cílem rozvíjet a udržovat vodohospodářskou infrastrukturu v regionu. Akciová společnost má dominantní 

postavení na trhu v oboru zásobení pitnou vodou z veřejných vodovodů odpovídající svojí kvalitou normě, 

odkanalizování a čištění odpadních vod s vyhovující účinností.  

Akciová společnost v oblasti výzkumu a vývoje nevykazuje žádné aktivity, dodržuje zákonná ustanovení v oblasti 

ochrany životního prostředí i pracovněprávních vztazích. 
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Údaje o hospodaření společnosti (v tis. Kč) 

Údaje o hospodaření společnosti — činnosti  
ROK  

  2019 2018 
Výnosy celkem 752 764 727 229 

v tom: 

- vodné   292 918  273 025 

- stočné 327 982 317 824 

- ostatní výnosy 131 864 136 380 

Náklady celkem 716 609 712 217 

v tom: 

- osobní náklady 187 552 175 856 

- suroviny, materiál, energie, apod. 329 961 341 142 

- odpisy 152 988 154 541 

- ostatní náklady 46 108 40 678 

Výsledek hospodaření před zdaněním 36 155 15 012 

Hodnota celkových nákladů a výnosů ve výše uvedené tabulce je vykazována dle příslušných účetních 

nákladových a výnosových položek. 

3.2 Komentář k vývoji finančního hospodaření
V roce 2019 výnosy dosáhly  752 764 tis. Kč a plán byl splněn na 102 % a jsou vyšší než v roce 2018 o 3,5 %. 

Roční plán tržeb za vodné byl překročen o 2,9 % a za stočné byl překročen o  2,7 %. 

Náklady byly čerpány ve výši 716 609 tis. Kč tj. plnění plánu na 100,5 % a oproti roku 2018 byly náklady vyšší      

o 0,6%.

Za rok 2019 byl vytvořen před zdaněním hospodářský výsledek ve výši  36 155 tis. Kč. 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by mohly mít závažný dopad

do hospodářských výsledků společnosti. 

U Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice je vedeno soudní řízení o návrhu na vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady a o návrhu na určení, že valná hromada dne 23.5.2019 přijala usnesení 

týkající se rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společnosti. 

3.3 Přehled o průměrném přepočteném stavu pracovníků 
a mzdovém vývoji 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 286 osob. Oproti roku 2018 došlo k navýšení 
o 4 osoby.  

Kategorie 2019 2018

D 189 186
THP 97 96
CELKEM 286  282  

Mzdové prostředky včetně ostatních osobních nákladů a odměn statutárních orgánů byly čerpány v objemu     

135 091 tis. Kč. 
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3.4 Komentář k vývoji zisku
V roce 2019 byl vytvořen hospodářský výsledek před zdaněním v celkové výši 36 155 tis. Kč, odložená daň      

ve výši 6 334 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob ve výši 2 108 tis. Kč.  Výsledek hospodaření po zdanění 

ve výši  27 713 tis. Kč. 

3.5 Údaje o finanční situaci 

Vzhledem k charakteru rozhodující hospodářské činnosti jsou výnosy akciové společnosti limitovány množstvím 

spotřeby dodávaných a odváděných vod a jejich cenou. Veškeré závazky jsou hrazeny ve stanovených lhůtách. 

Přehled závazků a pohledávek je uveden v „Účetní závěrce sestavené podle českých účetních standardů“       

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Účetní závěrka sestavená podle českých účetních standardů
Auditorem ověřená účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, cash flow, výkazu změn ve vlastním 

kapitálu za dvě účetní období včetně komentáře je uvedena v příloze výroční zprávy. Za ověření účetní závěrky 

za rok 2019 činily náklady na odměnu auditorovi 79 tis. Kč bez DPH. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední dvě účetní období (v tis. Kč)

Změny ve vlastním kapitálu 
ROK 

2019 2018

Zapsaný základní kapitál 1 449 854 1 449 854 

Nezapsaný základní kapitál (změny základního kapitálu) 100 835 

Emisní ážio 8 8

Kapitálové fondy 394 349 394 349 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 

Zákonný rezervní fond 71 938 71 938 

Statutární a ostatní fondy 334 657 334 657 

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let (kumulované zisky/ztráty) 11 089 0 

Výsledek hospodaření běžného úč. období 27 713 11 089 

Vlastní kapitál celkem 2 390 443 2 261 895 
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4 Výroba a odbytové podmínky 

4.1 Výroba a rozvod vody 

Výroba vody na jednotlivých zdrojích byla realizována v potřebných množstvích tak, aby byla zajištěna dodávka 

vody na jednotlivých vodovodech co do množství a kvality. Ve skupinovém vodovodu Pardubice byla výroba na 

vlastních zdrojích koordinována ve smyslu jednání a dohody uzavřené mezi Vodárenskou společností Chrudim, 

a.s. a Královéhradeckou provozní, a.s. a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 Na vlastních zdrojích bylo vyrobeno 6 295 tis. m3 pitné vody. Od Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. bylo 

převzato 2 511 tis. m3 pitné vody. Královéhradecká provozní, a.s. odebrala  300 tis. m3 a současně  předala 240 

tis. m3. Společnost VODOS s.r.o. Kolín  ( od 1.10.2019 Energie AG Kolín a.s. ) odebrala 126 tis. m3 a akciová 

společnost Synthesia, a.s. odebrala 159 tis. m3. Kvalita vyrobené a dodávané pitné vody odpovídá požadavkům 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. 

Na provozovanou vodovodní síť je napojeno 36 980 ks vodovodních přípojek. Tyto vodovodní přípojky zásobují 

164 779 obyvatel, tj. 96,8 % obyvatel bývalého okresu Pardubice.  

4.2 Voda fakturovaná 

V roce 2019 bylo fakturováno celkem 7 270  tis. m3, a to v následujícím členění: 

domácnosti 5 176 tis. m3  

ostatní 2  094 tis. m3 

Oproti roku předchozímu došlo ke snížení  o 14 tis. m3. Fakturace domácností se zvýšila o 34 tis. m3. Pro ostatní 

odběratele (průmysl, zemědělství a ostatní) bylo fakturováno o 49 tis. m3 méně  než v roce 2018.   

Specifické množství vody fakturované domácnostem je 86,0 l/osoba/den.  

4.3 Voda nefakturovaná a ztráty ve vodovodní síti 

Množství vody  nefakturované v roce 2019 bylo  1 189 tis. m3 . 

Ztráty vody v trubní síti dosáhly hodnoty 11,14 %, tj. 942 tis. m3.  

Celorepublikový průměr hodnoty ztrát v trubní síti v roce 2018 byl  15,8 % ( Vodovody a kanalizace České 

republiky 2018, Ministerstvo zemědělství).  
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rok voda
realizovaná 

voda 
fakturovaná  

voda 
fakturovaná 
obyvatelstvo  

voda fakturovaná 
ostatní 

voda 
nefakturovaná 

tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 

2006 9 250 7 569 5 135 2 434 1 681 

2007 9 258 7 703 5 216 2 486 1 556 

2008 9 003 7 526 5 087 2 439 1 477 

2009 9 050 7 495 5 143 2 352 1 555 

2010 9 527 7 447 5 144 2 303 2 080 

2011 8 771 7 070 5 095 1 975 1 701 

2012 8 451 7 086 5 134 1 952 1 365 

2013 8 023 6 901 4 990 1 911 1 122 

2014 8 014 6 813 4 928 1 885 1 201 

2015 8 337 7 032 5 009 2 023 1 305 

2016      8 584 7 129 5 046 2 083 1 455 

2017 8 677 7 167 5 063 2 104 1 510 

2018 8 768 7 284 5 142 2 142 1 484 

2019 8 459 7 270 5 176 2 094 1 189 

4.4 Voda odkanalizovaná 

V roce 2019 bylo odkanalizováno celkem 7 809 tis. m3, a to v následujícím členění: 

domácnosti  4 261  tis. m3 

ostatní (bez vody srážkové) 2  149 tis. m3 

voda srážková  1  391 tis. m3 

 odpadní voda převzatá ( Vinařice )      8 tis. m3  

Veškeré odpadní vody jsou čištěny na čistírnách odpadních vod s vyhovující účinností. 

Množství odkanalizované vody v roce 2019 se zvýšilo  o 111 tis. m3, tj.  1,44 % proti roku 2018. 
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Rozdíly ve srovnání s předcházejícím rokem v jednotlivých kategoriích jsou následující:  

domácnosti  zvýšení o 9 tis. m3  

ostatní (bez vody srážkové) zvýšení o 104 tis. m3  

srážková voda  snížení o 3 tis. m3  

BČOV Pardubice 

Na BČOV Pardubice se čistí odpadní vody ze skupinové kanalizace Pardubice a průmyslové odpadní vody 

z kanalizace pro veřejnou potřebu společnosti Synthesia. Na BČOV Pardubice se vyčistilo celkem 11 326 tis. m3 

odpadních vod včetně dešťových. Z tohoto množství připadá na městské odpadní vody 9 074 tis. m3. 

Vývoj odkanalizované a čištěné vody 

Společnost k 31. 12. 2019 provozovala 730 km kanalizační sítě, na kterou je napojeno 24 224 ks kanalizačních 

přípojek. Tyto kanalizační přípojky odvádějí odpadní vody od 132 302, tj. 77,4 % obyvatel bývalého okresu 

Pardubice.  

9



rok celkem domácnosti ostatní srážková

tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 

2006 8 308 4 255 2 566 1 487 

2007 8 289 4 312 2 634 1 343 

2008 8 013 4 179 2 509 1 325 

2009 8 148 4 263 2 462 1 423 

2010 8 427 4 306 2 678 1 443 

2011 8 297 4 301 2 561 1 435 

2012 8 132 4 327 2 344 1 461 

2013 7 882 4 222 2 205 1 455 

2014 7 682 4 171 2 072 1 437 

2015 7 680 4 200 2 046 1 429 

2016 7 739 4 215 2 115 1 404 

 2017        7 762 4 226 2 132 1 398 

2018 7 698 4 252 2 045 1 394 

2019 7 809 4 261 2 149 1 391 
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5 Investiční výstavba 

5.1 Přehled investiční výstavby a jejího financování 

Pořízení dlouhodobého majetku v letech 2019  a  2018 (v tis. Kč)  

Pořízení dlouhodobého 
majetku          Rok 2019      Rok 2018 

pořízeno          pořízeno 

   dotace 

1 Stavební práce 41 470 73 167 

2 Projekty, inženýrská činnost 2 675 2 459 

3 
Movitý majetek (DM (tlakosací kanalizační vozidlo 9 304
tis. Kč, minirypadlo, 859 tis. Kč, ost. movitý majetek) 13 453 17 952 

4 Skupinový vodovod Holicko (dotační akce) 10 92

5 Kanalizace a ČOV Horní Jelení (dotační akce) 7 7
6 Dary  (dlouhodobý majetek - Prodloužení vod. a tlak. 

kanal. Staré Ždánice, ZTV pro 5 rod.domků Býšť, vod. 
Pohřebačka, kan. Pohřebačka, ČS odpad.vod 
Pohřebačka, prodloužení inž.sítí Staré Čívice) 3 952 5 545 

7 Sanace SN 13 BČOV  4 299 0 

8  Likvidace kapalných odpadů BČOV 249 0

9 Skupinový vodovod Holicko II. 22 392 21 838 

10 
Elektromobily (dotační akce), vratka dotace v roce 2019
ve výši 38.189,20 Kč 38 -38   0 

11 Úpravy administrativní budovy  788 39

12 
Investice realizované  vlastními pracovníky (aktivace) -
výstavba vodovodů 0 221

   13 Kanalizace Dašice – Zminný  (dotační akce)   5 987  3 527 8 170 

14 
Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod
Přelouč (rekonstrukce ÚV Mokošín, dotační akce) 58 793   21 318 84 407 

15 
Splašková kanalizace Škudly – Lhota pod Přel. (dotační
akce) 5 609   7 167 12 122 

   16 

Odstranění zápachu ze zakryté aer. nádrže a odstr. 
zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice (dotační 
akce - v roce 2019 byl majetek i současně zařazen) 0 2 450 4 400 

17 Pardubice, Opočínek – kanalizace (dotační akce) 207 736

18 Zastřešení nádrže BČOV 464 865

19 Úpravy střediska elektro 0 2 520

20 Zpevněné plochy areál VAK 0 58

21 Intenzifikace ÚV Hrobice (prameniště I.) 424 0 

22 Intenzifikace ÚV Hrobice (prameniště II.) 316
0 

23 Intenzifikace  ÚV Hrobice (prameniště  III.) 6 417 0 

24 Pozemky (k.ú. Rybitví, k.ú. Pardubice) 0 1 066

25 
Zmařené investice (spl. kanalizace Kostěnice, vodovod 
Dolní edice, kanalizace Holubova Holice v roce 2019) - 312 - 238

26 
Nehmotný majetek (SW HG, SW GIST, SW Flowmon,
SW pro hydraulické modelování) 5 090 2 797 

Pořízení dlouhodobého majetku celkem 172 328 34 424 238 223 
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5.2 Přehled zahajovaných a realizovaných staveb 

Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč (rekonstrukce ÚV Mokošín) 

Zahájení stavby: 12.9.2017 
Dokončení stavby: 31.7.2019   

Za rok 2019 bylo profinancováno: 58 793 tis. Kč 
Celková profinancovaná částka k 31.12.2019 včetně odečtené dotace  je 86 882 tis. Kč 

Text: V rámci této stavby byla provedena rekonstrukce úpravny vody, stávajícího přivaděče Brloh, Jankovice 
vyvložkováním stávajícího potrubí, včetně výměny technologie na vrtech V2 a V3, výstavba nových 
zahušťovacích nádrží, demolice části stávajících kalových polí a oprava zbylých, včetně úprav příjezdové 
komunikace. Zároveň byla provedena rekonstrukce souvisejících vodojemů. Stavba byla spolufinancována 
s pomocí dotace ze SFŽP. 

Splašková kanalizace Škudly – Lhota pod Přeloučí 

Zahájení stavby: 20.7.2017 
Dokončení stavby: 30.6.2019   

Za rok 2019 bylo profinancováno: 5 609 tis. Kč 
Celková profinancovaná částka k 31.12.2019 včetně odečtené dotace je 10 091 tis. Kč 

Text: Jednalo se o výstavbu gravitační oddílné splaškové kanalizace, která bude sloužit pro odvedení 
splaškových vod od jednotlivých producentů z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí. Stavba je spolufinancována 
s pomocí dotace ze SFŽP. 

Kanalizace Dašice – Zminný 

Zahájení stavby: 20.7.2017  
Dokončení stavby: 31.7.2019  

Za rok 2019 bylo profinancováno: 5 987 tis. Kč 
Celková profinancovaná částka k 31.12.2019 včetně odečtené dotace je 7 203 tis. Kč 

Text: Tato stavební akce spočívala v provedení stavebních prací v souvislosti s výstavbou gravitační oddílné 
splaškové kanalizace s možností napojení přilehlých nemovitostí a vytvoření podmínek pro připojení plánované 
zástavby v místní části Zminný a Malolánské. Stavba je spolufinancována s pomocí dotace ze SFŽP. 

Další realizované stavby  - financované v roce 2019 

Skupinový vodovod Holicko II. - úsek Dašice – Lány u Dašic  22 392 tis. Kč 

VO Dašice – Komárov  5 441 tis. Kč 

Rekonstrukce PSOV Sezemice – Počáply 6 300 tis. Kč 
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6 Opravy dodavatelské  
V roce 2019 bylo vynaloženo na dodavatelské opravy celkem 88 184tis. Kč. 

Práce na opravách byly prováděny na základě uzavřených smluv o dílo se zhotoviteli vybranými na základě 
výsledků výběrového řízení. 

Na opravy vodárenských zařízení bylo vynaloženo  32 262 tis. Kč. 
Opravy kanalizací a ČOV byly provedeny v objemu   49 904tis. Kč. 
Opravy na ostatních činnostech činily  6 018 tis. Kč. 

Přehled vybraných dodavatelských oprav: 

Přehled vybraných dodavatelských oprav vodovodů 

Pardubice, ul.Mikulovická 3 671 tis. Kč 

Vodovod Chvaletice 6 032 tis. Kč 

Pardubice, ul. Hrabalova vodovod a kanalizace   13 812 tis. Kč 

Přehled vybraných dodavatelských oprav kanalizací : 

Pardubice, ul. Kostelní 5 264 tis. Kč 

Pardubice, ul. Sezemická 5 679 tis. Kč 

Pardubice, stoka  4 745 tis. Kč 

Nad rámec dodavatelských oprav byly vlastními pracovníky provedeny práce na údržbě a opravách ve výši  

60 278 tis. Kč, z toho na vodovodech 42 591 tis. Kč, na kanalizacích 17 687tis. Kč. 

7  Komentář k vývoji zadluženosti  

Akciová společnost měla k 31. 12. 2019 závazky z titulu úvěrů a půjček na financování investiční výstavby 

v celkové výši 169 903 tis. Kč (rozpis splátek závazků na financování investičních akcí je uveden v „Účetní 

závěrce za rok 2019“ jako nedílná součást výroční zprávy 2019). 

1. Závazky ke státnímu rozpočtu ČR ve výši 2 035  tis. Kč.

Tyto závazky jsou postupně splatné až do roku 2021. Jedná se především o závazky z titulu návratných

finančních výpomocí a „zvýhodněných“ úvěrů se státní zárukou na investiční akce (Technická obnova

vodovodu Přelouč).

2. Závazek – úvěr ČSOB, a.s. na nákup BČOV ve výši 115 044 tis. Kč (dle smlouvy o úvěru ze dne

21. 10. 2009 se splatností do roku 2025).

3. Závazek – úvěr ČSOB, a.s. na financování investiční akce „Skupinový projekt Labe – Loučná“ ve výši

52 824  tis. Kč se splatností do roku 2026.
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8 Komentář k vývoji pohledávek 

Pohledávky z obchodního vztahů (netto) činí k 31.12.2019   67 785  tis. Kč 

V tom: ve lhůtě splatnosti  61 524 tis. Kč 

po lhůtě splatnosti  6 261 tis. Kč 

Obchodní pohledávky tvoří zejména neuhrazené vyfakturované částky odběratelům za vodné, stočné a srážkové 

vody. K obchodním pohledávkám za odběrateli po lhůtě splatnosti byly vytvořeny opravné položky k 31. 12. 2019 

ve výši 2 526 tis. Kč (jedná se především o pohledávky za odběrateli v insolvenčním a soudním řízení). 

 9 Hospodářská a finanční situace v roce 2020 

Plán na rok 2020 navazuje na schválenou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Plánuje se kladný hospodářský 

výsledek ve výši 30 653 tis. Kč.  

Hospodářská a finanční situace (v tis. Kč) 
ROK 

2019 2020

Skutečnost Plán
Výnosy celkem 752 764 770 809 
Náklady celkem 716 609 740 156 
Výsledek hospodaření před zdaněním 36 155 30 653 
Tržby vodné 292 918 304 805 
Tržby stočné 327 982 332 450 

Kalkulovaná cena vodného za 1 m3 bez DPH v Kč 39,04 41,66

Kalkulovaná cena stočného za 1 m3 bez DPH v Kč 42,26 44,--

Dodavatelské opravy a udržování majetku 88 184 105 000 

I pro další výhledové roky lze předpokládat plán hospodaření s kladným hospodářským výsledkem při úměrném 

zvyšování výnosů a nákladů v rámci cenové politiky akciové společnosti a v souladu s Výměrem MF ČR

o věcném usměrňování cen.

Plán investiční výstavby na rok 2020 byl zpracován na základě znalostí jednání na MŽP a SFŽPČR s prioritou 

využití dotačních fondů EU při výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Do plánu byly zahrnuty investiční 

požadavky měst a obcí, zejména pokud se týká koordinace těchto staveb s rekonstrukcí komunikací.  Dále byly 

při návrhu plánu zařazeny akce, které řeší zvýšení kapacity vodních zdrojů a zlepšení kvality pitné vody.  

V oblasti zásobení pitnou vodou jsou prioritou tyto akce:  

- Vodárenská soustava Východní Čechy

- Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč

- Skupinový vodovod Holicko II.

- Zajištění kapacity a kvality pro skupinový vodovod Pardubice - intenzifikace úpravny vody Hrobice

- Vodní zdroj Nemošice
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V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod jsou prioritou tyto akce:  

- Kanalizace Opočínek

- ČS Černá za Bory

- Rekonstrukce ČOV Záboří nad Labem

- Kanalizace Dašice – Zminný a kanalizace Přelouč, Lhota – Škudly

Dodavatelské opravy v roce 2020 na vodárenských, kanalizačních a ostatních zařízeních jsou plánovány 

v objemu  105 000 tis. Kč a nad rámec dodavatelských oprav se plánuje vlastními pracovníky provedení oprav 

v objemu 55 000 tis. Kč. 
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Údaje o statutárních orgánech akciové společnosti 

Představenstvo

Ing. Martin Charvát předseda představenstva 
nar. 7. 2. 1973, bytem – Rybitevská 699, 533 51 Pardubice – Rosice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 14. 5. 2015 

Mgr. Ing. Vítězslav Štěpánek  místopředseda představenstva 
nar. 6. 1. 1958, bytem – Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 23. 5. 2019 

Ing. Aleš Vavřička místopředseda představenstva 
nar. 14. 2. 1973, bytem – Bartoňova 846, 530 12 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 27. 5. 2011 

Martin Staněk člen představenstva  
nar. 14. 10. 1963, bytem – Jiráskova 309, 533 04 Sezemice 
vzdělání: středoškolské 
v představenstvu působí od 23. 5. 2019 
v dozorčí radě působil od 14. 5. 2015 do 14. 5. 2019 

Jaroslav Kocourek  člen představenstva 
nar. 22. 8. 1947, bytem – Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč 
vzdělání: středoškolské 
v představenstvu působí od 23.1. 2003 

Mgr. Ondřej Výborný člen představenstva 
nar. 29. 7. 1980, bytem – kpt. Jaroše 1164, 534 01 Holice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 23. 5. 2019 

Ing. František Weisbauer člen představenstva 
nar. 9. 9. 1963, bytem – U Josefa 117, 530 09 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 14. 5. 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Ladislav Effenberk místopředseda představenstva 
nar. 21. 10. 1955, bytem – Dukelská 775, 534 01 Holice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působil od 24. 2. 2000 do14. 5. 2019 
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Dozorčí rada  

Ing. Josef Fedák  předseda dozorčí rady 
nar. 17. 8. 1953, bytem – K Višňovce 1778, 530 02 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 
v představenstvu působil od 5. 6. 2003 do 14. 5. 2019 

Miloš Vlasák místopředseda dozorčí rady 
nar. 8. 6. 1964, bytem – Ostřetín 34, 534 01 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 14. 5. 2015 

Ing. Jana Bílá člen dozorčí rady 
nar. 21. 11. 1967, bytem – Kojice 6, 533 12 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 14. 5. 2015 

Ing. Jana Exnerová člen dozorčí rady 
nar. 7. 10. 1961, bytem – Vyšehněvice 31, 533 41 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 14. 5. 2015 

Leoš Malina člen dozorčí rady 
nar. 16. 2. 1978, bytem – Brožíkova 435, 530 09 Pardubice 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 

Ing. Zdeňka Marková člen dozorčí rady 
nar. 19. 1. 1956, bytem – Palackého 180, 533 12 Chvaletice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 

Bc. Eva Šmeralová člen dozorčí rady 
nar. 24. 8. 1976, bytem – Veverkova 9, 533 54 Rybitví 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 

Iva Vinařová  člen dozorčí rady 
nar. 30. 9. 1951, bytem – Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 7. 1. 1998 

Blanka Zaklová  člen dozorčí rady 
nar. 16. 8. 1947, bytem – Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 
v představenstvu působila od 27. 5. 2011 do 14. 5. 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. Milan Barták  předseda dozorčí rady  
nar. 30. 5. 1947, bytem – Semín 225, 535 01 Přelouč 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 11. 6. 2007 do 14. 5. 2019 
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Ing. Ladislav Štěpánek místopředseda dozorčí rady 
nar. 8. 11. 1958, bytem – Šípkova 72,533 41 Lázně Bohdaneč 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 14. 5. 2015 do 14. 5. 2019 

Ing. Jindřich Janko člen dozorčí rady 
nar. 6. 4. 1952, bytem – Svojšice 38, 533 62 Svojšice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 7. 1. 1998 do 14. 5. 2019 

Mgr. Libor Malý člen dozorčí rady 
nar. 1. 4. 1961, bytem – nábř. Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 14. 5. 2015 do 14. 5. 2019 

Výbor pro audit 

Ing. Antonín Fejfar  předseda výboru pro audit 
nar. 23. 12. 1947, bytem – Na Výsluní 277, Srch, 533 52 St. 
Hradiště 
vzdělání: vysokoškolské 
ve výboru pro audit působí od 28. 4. 2017 

Ing. Jana Bílá člen výboru pro audit 
nar. 21. 11. 1967, bytem – Kojice 6, 533 12 Chvaletice 
vzdělání: vysokoškolské 
ve výboru pro audit působí od 28. 4. 2017 

Ing. Jana Exnerová člen výboru pro audit 
nar. 7. 10. 1961, bytem – Vyšehněvice 31, 533 41 Lázně Bohdaneč 
vzdělání: vysokoškolské 
ve výboru pro audit působí od 28. 4. 2017 
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Funkční období představenstva a dozorčí rady je čtyřleté. S ukončením funkce nejsou spojeny žádné výhody. 

Valná hromada společnosti schvaluje členům představenstva a dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce a výši 

jejich odměn.  

Za výkon funkce bylo v roce 2019 členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit akciové společnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. vyplaceno v Kč: 

Statutární orgány společnosti Odměny Tantiémy CELKEM 

Představenstvo 535 270 0 535 270 

Dozorčí rada 494 720 0 494 720 

Výbor pro audit 42 000 0 42 000 

CELKEM 1 071 990 0 1 071 990 

Členům představenstva a dozorčí rady náleží měsíční odměny, o kterých na návrh představenstva rozhoduje     

v souladu s příslušnými právními předpisy a směrnicemi valná hromada. 

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nejsou těm členům představenstva a dozorčí rady 

společnosti, kteří jsou veřejnými činiteli, odměny s účinností od 1. 1. 2007 vypláceny. 

Společnost neeviduje žádné půjčky, záruky úvěrů, a jiná podobná plnění poskytnutá členům představenstva      

a dozorčí rady společnosti. 

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady společnosti nebyl v uplynulých 5 letech odsouzen 

pro trestný čin ani čin majetkové povahy. Nebyl spojován s likvidací, konkurzními řízeními či správou jiných 

právnických osob. Zároveň proti nim nebylo vedeno žádné veřejné obvinění. Dále prohlašují, že si nejsou vědomi 

možných střetů zájmů mezi povinnostmi členů správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholových manažérů   

k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Prohlašují, že splňují odbornou způsobilost pro 

výkon zastávané funkce. 

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti. 

V Pardubicích dne 28. 2. 2020 

 Ing. Martin Charvát 

předseda představenstva Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
Společnost VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. 

k 31. 12. 2019 

Zpráva je zpracována v souladu s § 80 - § 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též „ZOK“). Údaje zprávy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, 
které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 2019 
a končící dnem 31. prosince 2019. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

Obsah zprávy: 

1. Podrobný popis propojených osob
1. 1. Základní údaje o účetní jednotce
1. 2. Organizační struktura (§ 82/2/a ZOK)
1. 3.   Struktura vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/2/a ZOK)
1. 4. Úloha společnosti v této struktuře (§ 82/2/b ZOK)
1. 5. Způsob a prostředky ovládání společnosti (§ 82/2/c ZOK)

2. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období (§ 82/2/d ZOK)

3. Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
osobami ovládanými (§ 82/2/e ZOK)

4. Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzení jejího případného vyrovnání
(§ 82/2/f ZOK)

5. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/4 ZOK)
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1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Sídlo:  Teplého 201, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 60108631
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527 

1.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Ovládající osoba: 

Statutární město Pardubice 
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 21 
IČ: 002 74 046      
Podíl v účetní jednotce: 42,74 % základního kapitálu, 35 % hlasovacích práv 
Podíl v ostatních jednotkách: 

100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti BČOV Pardubice a.s. 
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.  
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Služby města Pardubic a.s. 
66 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
51,54 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dostihový spolek a.s.  
73,59 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
0% základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP - Odpady a.s. 
Poznámka: 
Ovládající osoba (statutární město Pardubice) má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti Služby města Pardubic a.s., která má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti SmP - Odpady a.s. Statutární město Pardubice tak může nepřímo (prostřednictvím společnosti Služby 
města Pardubic a.s. a jejího statutárního orgánu) uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti SmP – Odpady a.s.
(§ 74 odst. 1 ZOK) a může prosadit jmenování nebo odvolání členů statutárního a kontrolního orgánu společnosti
SmP – Odpady a.s. (§ 75 odst. 1 ZOK).

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 

BČOV Pardubice a.s.  
Sídlo: Pardubice, Pernštýnské nám. 1,  
IČ: 26 00 84 59 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2372  
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Rozvojový fond Pardubice a.s.  
Sídlo: třída Míru 90, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 
IČ: 25 29 14 08 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Nadace pro rozvoj města Pardubic 
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
IČ: 46495801 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl N, vložka 87 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 
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Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice 
Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 632 17 066
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Sídlo: Pražská 179, Popkovice, Pardubice 6, PSČ 530 06  
IČ: 48 15 49 38 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Dostihový spolek a.s.    
Sídlo: Pražská 607, Pardubice, PSČ 530 02  
IČ: 48 15 51 10 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:  Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12 
IČ:  252 62 572 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527  
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

SmP – Odpady a.s. 
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,  
IČ: 275 47 230 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice,  
IČ: 601 12 476 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

1.3. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI  

Ovládající osoba (statutární město Pardubice) ovládá ovládané osoby prostřednictvím svých majetkových podílů 
v jednotlivých osobách. Ve všech ovládaných osobách vyjma společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. tak 
ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu a odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho 
členem, nebo členem dozorčího orgánu. Ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice pak ovládající osoba může 
prosadit jmenování, volbu a odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem 
dozorčího orgánu postupováním ve shodě s dalšími akcionáři společnosti. Všichni členové orgánů ovládaných osob, 
v nichž má ovládající osoba nebo jí ovládaná osoba podíl 100 %, byli do orgánů ovládaných společností zvoleni 
rozhodnutím jediného akcionáře příslušné obchodní společnosti na základě návrhu Zastupitelstva města Pardubic 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění. Členové 
orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba menší podíl, byli do orgánů ovládaných osob zvoleni na valné 
hromadě společnosti, přičemž ovládající osoba prosadila část členů orgánů příslušné obchodní společnosti na základě 
návrhu Zastupitelstva města Pardubic v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon 
o obcích) v platném znění. Členové orgánů nepřímo ovládané osoby SmP – odpady a.s. byli zvoleni rozhodnutím
jediného akcionáře – společnosti Služby města Pardubic a.s., ovládané ovládající osobou.

Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, jsou upraveny podle smluv 
uzavřených mezi těmito osobami. 
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1.4. ÚLOHA SPOLEČNOSTI V TÉTO STRUKTUŘE 

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména dodávkou pitné vody, odváděním a čištěním 
odpadních vod. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti a aktuálním výpisu 
z obchodního rejstříku společnosti. 

1.5. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Ovládající osoba (Statutární město Pardubice) má akcie ovládané osoby (Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.), 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 42,74 % základního kapitálu. Ovládající osoba v pozici akcionáře vykonává svá 
hlasování práva na valné hromadě. Valná hromada má podle § 438 odst. 1 a podle § 448 odst. 2 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, právo volit a odvolávat veškeré členy představenstva a dozorčí rady, 
přičemž stanovy nesvěřily tuto působnost dozorčí radě ovládané osoby. Podle stanov je počet hlasů ovládající osoby 
při hlasování na valné hromadě omezen, a to tak, že ovládající osoba disponuje nejvýše 35 % hlasů.   

2. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM
OBDOBÍ,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

V posledním účetním období, tedy v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 nebyla učiněna žádná jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky. 

3. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV uzavřených mezi osobou ovládanou
a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými:

Přehled vzájemných smluv, případně smluvních vztahů podle objednávek, mezi osobou ovládající     
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: 

Statutární město Pardubice – Služby města Pardubic a.s. 
Příkazní smlouva (vedení evidence souboru veřejného osvětlení, vyjádření k investičním akcím, 
odstraňování vozidel) z 21.12.2015 
Smlouva o manipulaci a umísťování dlažebního materiálu 
Příkazní smlouva, dodatek č. 3(provozování veřejných pohřebišť) 
Smlouva o výpůjčce, dodatek č. 1 (provozování veřejných pohřebišť) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4 (zajištění svícení souboru veřejného osvětlení) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č.  4 (provoz a údržba světelně signalizačních zařízení) 
Smlouva o poskytování služeb (svoz a odstraňování uhynulých zvířat) 
Smlouva o poskytování služeb (aktualizace pasportu dopravního značení) 
Smlouva o nájmu kompostárny, dodatky č. 1–5 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4(umístění systému varování a vyrozumění obyvatelstva) 
Smlouva o poskytování služeb (provoz protipovodňových zařízení) 
Smlouva o poskytování služeb č. 1015/00049/15, dodatky č. 1–4 (svoz a odstraňování odpadu, provoz 
separačních dvorů) 
Smlouva o poskytování služeb (čištění města) 
Smlouva o poskytování služeb (zimní údržba komunikací) 
Smlouva o poskytování služeb (odstraňování vozidel) 
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Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 3 (hospodaření v lesích) 
Smlouva o poskytnutí služeb (instalace a údržba – květináče Třída Míru, Masaryk. nám.) 
Smlouva o dílo (revitalizace zahrad u škol MO III) 
Smlouva o poskytování služeb (sběr a odstraňování odpadků v lesích) 
Smlouva o poskytování služeb (údržba komunikací) 
Smlouva o poskytování služeb (údržba a provoz objektu Zámeček) 
Smlouva o zpřístupnění a ochraně dat geografického informačního systému 
Smlouvy o umístění reklamního zařízení včetně dodatků 
Smlouva 550/2014 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu, dodatky č. 1–6 
Smlouva 432/2014 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu (Odbor školství, kultury a sportu), 
dodatek č. 1  
Smlouva 655/2014 o dílo (svoz a likvidace komunálního odpadu – objekty spravované Odborem majetku    
a investic) 
Smlouva 1361/2014 o dílo, dodatky č. 1–7(svoz a likvidace komunálního odpadu – objekty spravované 
Městskou policií Pardubice) 
Smlouva o poskytnutí služby VYN 29/20014(vynáška a zanáška odpadových nádob), dodatky č. 1–5 
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Průmyslová) 
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Lonkova) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (sekání veřejné zeleně) 
Smlouva o zajištění péče „Hroby v péči města Pardubic“ 
Smlouva o poskytnutí služeb (Zrcadlo umění 2019) 
Smlouva o reklamě (Zrcadlo umění 2019) 
Smlouva o poskytnutí služeb Podzimní městské slavnosti 2019 
Smlouva o reklamě Podzimní městské slavnosti 2019 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO Podél Labe 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO ul. Jungmannova 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO v ul. Bezdíčkova 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO Ohrazenice 
Smlouva o vzájemné spolupráci (CLV - tř. Míru) 
Smlouva o poskytnutí služeb – Evropské město koní 2020 
Smlouva o reklamě – Evropské město koní 2020Smlouva o údržbě – údržba dráhy a zeleně dostihového 
závodiště Pardubice 
Objednávka – propagace na akci "Dny evropského dědictví 2019" 
Objednávka – sociální pohřeb – Potůčková Věra 
Objednávka – rozptyl s účastí – Špaček Vratislav 
Objednávka – rozptyl s účastí – Šela Libor 
Objednávka – rozptyl s účastí – Skokan Karel 
Objednávka – rozptyl s účastí – David Jiří 
Objednávka – rozptyl s účastí – Banincová Jana 
Objednávka – rozptyl s účastí – Bláha Petr 
Objednávka – sociální pohřeb – Pechánková 
Objednávka – sociální pohřeb – Červený Miroslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Ženčúch Miroslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Slezák Milan 
Objednávka – sociální pohřeb – Vasserbauer Ivan 
Objednávka – sociální pohřeb – Vu Nhat Le 
Objednávka – sociální pohřeb – Kindelmann Filip 
Objednávka – sociální pohřeb – Vlk Josef 
Objednávka – sociální pohřeb – Blažková Róza 
Objednávka – sociální pohřeb – Nováková Sofie 
Objednávka – sociální pohřeb – Novák Jaroslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Vlachá Růžena 
Objednávka – sociální pohřeb – Kaiserová Milena 
Objednávka – sociální pohřeb – Dračková Jindřiška 
Objednávka – sociální pohřeb – Štěchová Jana 
Objednávka – sociální pohřeb – Fabián Josef 
Objednávka – sociální pohřeb – Tobiášek Josef 
Objednávka – sociální pohřeb – Oberlander Jindřich 
Objednávka – sociální pohřeb – Zrůst Miloslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Prokůpek Václav 
Objednávka – sociální pohřeb – Šmatláková Marie 
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Objednávka – sociální pohřeb – Bechný Ivan 
Objednávka – kácení a náhradní výsadba U Kamenné vily 
Objednávka – zdokumentování stromů nutných ke kácení 
Objednávka – likvidace vichřice – MŠ Sluneční 
Objednávka – prořezy stromu – ZŠ A.Krause 
Objednávka – plošina – Evropský spolkový dům 
Objednávka – borovice havarijní stav – MŠ Sluneční 
Objednávka – ošetření 5 ks památných dubů – MŠ Závod Míru 
Objednávka – výměna bezpečnostní vazby stromů – MŠ Závod Míru 
Objednávka – náhradní výsadba a následná péče – U Kamenné vily 
Objednávka – ořez větví – Lentilka 
Objednávka – seč kolem cestiček – lesopark Dukla 
Objednávka – výsadba 3 ks dubů – Pražská ul. 
Objednávka – vyřezání akátů – lesopark Dukla 
Objednávka – zálivka – Pražská ul., lesopark Dukla 
Objednávka – výsadba stromů v ul. Gagarinova 
Objednávka – ošetření mlatových cest – lesopark Dukla 
Objednávka – ořezy – ZŠ Gorkého 
Objednávka – údržba pozemků u trati 
Objednávka – odstranění vlajek – Evropský spolkový dům 
Objednávka – odstranění pavučin ze Zelené brány 
Objednávka – kácení – MŠ Kamínek, MŠ Pastelka 
Objednávka – kácení – MŠ Rumunská 
Objednávka – kácení – Lentilka 

Statutární město Pardubice – Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (na roky 2016 – 2025) včetně dodatků č. 1 a 2  
Služební smlouva (provoz parkovacích automatů) včetně dodatku č. 1 
Smlouvy o nájmu bytů   
Smlouvy o výpůjčce pozemků v místech technické infrastruktury (umístění sociálních zařízení 
a ekologických WC, zastávkových přístřešků, jízdenkového automatu, příslušenství měníren) 
Smlouvy o poskytování zlevněného jízdného pro zaměstnance Městské policie Pardubice (pro rok 2019    
a pro první pololetí 2020) 
Smlouva o umístění převaděče RS, Bělehradská 379 
Kupní smlouva – odběr motorové nafty 
Smlouva o podnájmu nebytových prostor 
Smlouva o zajištění služby placení parkovného prostřednictvím SMS včetně dodatku č. 1 
Dohoda o poskytování elektřiny (MO VI, pro jízdenkový automat) 
Smlouva o poskytování elektřiny (MO II, pro jízdenkový automat) 
Smlouva o poskytování elektřiny (MO VII, pro jízdenkový automat) 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi ovládající osobou a společností Barth - media, a.s., 
kterým ovládaná osoba k této smlouvě přistoupila 
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi 
v plavebním úseku Srnojedy – Kunětice v roce 2019“ 
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností 
pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2019“ 
Příkazní smlouva – činnost projektového manažera projektu „Inteligentní dopravní systém“ 
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro výstavbu trolejbusové trati 
Příkazní smlouva o provozování věžové kolárny 
Smlouva o vypořádání závazku v souvislosti s poskytnutím reklamních ploch 
Smlouva o poskytnutí reklamních ploch 
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro zastávkové přístřešky 
Smlouva o umístění reklamních zařízení (CLV) 
Smlouva o upsání akcií 
Kupní smlouva o koupi pozemku pod sociálním zázemím řidičů v Pardubičkách 
Kupní smlouva o koupi pozemku pod sociálním zázemím řidičů v Dražkovicích 
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Statutární město Pardubice – Dostihový spolek a.s.  
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00047/19 
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00013/18 
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00009/18 
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00480/19 
Smlouva o poskytnutí dotace D/01070/19 
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 07/2019 
Darovací smlouva (usnesení rady obvodu II ze dne 25.11.2019) 
Dohoda o odložení splatnosti nájemného 
Smlouva o poskytnutí služeb (městská policie) 
Smlouva o údržbě OMI-VZMR-2015-002 
Příkazní smlouva 364/2019 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 76/MK/2019 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 107/ES/2019 
Smlouva o užívání prostor 55/PD/2017 
Zástavní smlouva k ochranným známkám v majetku společnosti 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se ochranných známek 
Smlouva o předkupním právu týkající se ochranných známek 
Dohoda o změně závazků ze sml. o půjč. a dod. č. 5 nájemní smlouvy na areál dostihového závodiště 
Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z r. 2012 
Nájemní smlouva 

Statutární město Pardubice – EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Smlouva o výpůjčce budov a pozemků vč. dodatku č. 1 

Statutární město Pardubice – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00487/19 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00425/19 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00012/19 
Smlouvy o pronájmu bytů 6x 
Smlouva o poskytování reklamních služeb na období 1. 1. 2019 až 30. 4. 2019 
Smlouva o poskytování reklamních služeb na období 1. 5. 2019 až 31. 12. 2019 
Rámcová reklamní smlouva  
Smlouva o zápůjčce, včetně dodatku č. 1 a č. 2 
Smlouva o zápůjčce ze dne 3. 12-. 2019 
Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce, včetně dodatku č. 1 a č. 2 
Uspání akcií z 9. 4. 2019  
Smlouva o započtení pohledávek č. 1 
Smlouva o započtení pohledávek č. 2 
Smlouva o upsání akcií ze dne 11. 12. 2019 

Statutární město Pardubice – Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1. 7. 2002  
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (10999m2) a p.p. č.4138 (318m2) 
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/1 (440m2) 
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (111m2) 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 6. 2010 
Dodatek č. 1 ke sml. o obchodní spolupráci z 30. 7. 2013 („Hodiny s reklamou“) 
Příkazní smlouva o obstarání provozu veřejných WC z 3. 1. 2019 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/00033/19 z 18. 2. 2019 – MFA 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00033/19 z 18. 2. 2019 – MFA ze dne 29. 11. 2019 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání ze dne 22. 11. 2007 z 9. 10. 2017, primátorská a městská lóže 
Smlouva o podmínkách provedení stavby ze 7. 11. 2017 
Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu z 29. 12. 2017 
Narovnání ze dne 17. 12. 2019 
Smlouva o upsání akcií (peněžitý vklad ve výši 16 mil. Kč) 
Smlouva o výpůjčce – poz. p. č. 380/1 (3.183 m2) 
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Statutární město Pardubice – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 354 smluv 
Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatné „odlehčovací stoka Pce“ (VAK Pardubice, a.s. – 
oprávněný)  
Smlouva o pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů 
Smlouva „Sdružení k vytvoření a využívání digitální technické mapy města Pardubic“ 
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty – Dražkovice  
CS Pardubice – Chrudim – budoucí kupní smlouva a budoucí bezúplatné věcné břemeno  
Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Smlouva nájemní  
Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Smlouva o zápůjčce 
Smlouva o reklamě – Městské slavnosti 
Smlouva o upsání akcií 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice I) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (o zajištění a odstranění akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací) 
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu) 
Rámcová smlouva na stavební práce 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (seč trávy) 
Smlouva 1498/2014 o dílo (svoz a likvidace komunálního odpadu odpadu) - st. MO 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 a 2 a 3 (Péče a údržba parku Tyršovy sady) 
Smlouva o finanční záruce 
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1 a 2 (Likvidace psích exkrementů 2019) 
Objednávka – mytí mobiliáře - tř. Míru, divadlo, Pernštýnské nám. 
Objednávka – mytí a čištění rohových zákoutí – Staré město  
Objednávka – osvětlení vánočního stromu 
Objednávka – dodání a opravy košů na PE a TKO 
Objednávka – pronájem a vývoz 4 ks kontejnerů na odpadky; pronájem a vývoz 1 kontejneru na odpadky – 
park Na Špici 
Objednávka – kácení 1 x tilia – park Na Špici 
Objednávka – ořez javoru – Dašická 1226 
Objednávka – ořezy, frézování MO I 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice II) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (údržba a opravy komunikací, pohotovost) 
Smlouva o poskytnutí služeb (ošetřování veřejné zeleně) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 a 2 (seč trávníků) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1,2 a 3 (Svoz a likvidace odpadu, výsyp odpadkových košů včetně likvidace 
komunálního odpadu, likvidace psích exkrementů, přistavování velkoobjemových kontejnerů 2018) 
Smlouva o dílo č. 933/2014, dodatek č. 1-4 (svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Objednávka – zapůjčení DZ – Staročeská polabinská pouť 
Objednávky na reklamu – Staročeská polabinská pouť 
Objednávka – údržba fontán  
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače 
Objednávka – oprava košů na psí exkrementy 
Objednávka – stálé přistavení velkoobjemového kontejneru v ul. Družby 
Objednávka – přistavení kontejneru a likvidace odpadu (větve, zeleň) 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu 2019 
Objednávka – dodávka zeminy 2019 
Objednávka – dodávka borky 2019 
Objednávka – zálivka 2019 
Objednávka – výchovný řez mladých dřevin – Polabiny 2+4 
Objednávka – prořez sakur – ul. Kosmonautů 
Objednávka – terénní úpravy 
Objednávka – dosběr listí  
Objednávka – zahradnický materiál 
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Objednávka – seč Lonkova ul. 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu 2019 – II. část  
Objednávka – dodání a výsadba rostlin 
Objednávka – prořez dřevin v Polabinách 1+C, 2 a 4 
Objednávka – seč trávy v ul. Mozartova před poutí 
Objednávka – seč trávy v ul. Lonkova před drakiádou 
Objednávka – dodání a výsadba rostlin 
Objednávka – kácení javoru – ul. Lonkova 
Objednávka – prořez dřevin – Lonkova, Hradecká 

Statutární město (Městský obvod Pardubice II) - SmP – Odpady a.s.  
Objednávka na reklamu – Staročeská polabinská pouť 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice III) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (zahradnické práce a práce spojené s ošetřováním veřejné zeleně 2019) 
Smlouva o dílo (seč trávníků 2019) 
Rámcová smlouva o dílo (údržba a opravy komunikací, pohotovost) 
Rámcová smlouva, dodatek č. 1 (Inventarizace stromů a péče o stromy na MO III), dohody č. 1–5 dodatek 
č. 1 k dohodě č. 1, dodatek č. 1 k dohodě č. 2 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů, svoz a likvidace psích exkrementů, likvidace černých 
skládek 2019) 
Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu – stanoviště MO 2019 
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – dodání a instalace košů PE, oprava košů 
Objednávka – přistavení velkoobjemového kontejneru na uložení komunálního odpadu z úklidu komunikací 
Objednávka – výsadba 4 ks keřů – Blahoutova 843 
Objednávka – výsadba 6 ks keřů – Erno Košťála 994 
Objednávka – výsadba 12 ks dřevin – Erno Košťála 973 
Objednávka – výsadba 3 ks dřevin – Dubinská 722 
Objednávka – výsadba keřů a trvalek – Na Drážce 1543-1545 
Objednávka – výsadba rostlinného materiálu – Luční 341 
Objednávka – výsadba dřevin – ZŠ Dubina 
Objednávka – výsadba 6 ks stromů – Jana Zajíce 
Objednávka – výsadba dřevin – Bartoňova 842-845 
Objednávka – dodávka borky 
Objednávka – výsadba 6 ks javorů – Bartoňova 
Objednávka – obnova stromořadí 
Objednávka – výsadba 17 ks stromů – propojka Bartoňova 
Objednávka – dodávka borky II. 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice IV) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých 
živelných událostí) 
Rámcová smlouva (Údržba a oprava místních a účelových komunikací) 
Smlouva o dílo (strojní sečení příkopů) 
Smlouva o dílo – sekání svahů nadjezdu Černá za Boru 
Smlouva o dílo – zahradnické práce (pletí, ŽP) 
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu), 
přistavování velkoobjemových kontejnerů 2019) 
Smlouva o poskytování služeb (svoz a likvidace psích exkrementů 2019) 
Smlouva o dílo 934/2014, dodatky 1-2(svoz a likvidace komunálního odpadu – stanoviště MO) 
Objednávka – nadjezd Černá za Bory – seč a sběr odpadků 
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – dodání a instalace košů na TKO, PE Objednávka – oprava koše PE 
Objednávka – dodání sáčků na psí exkrementy 
Objednávka – zálivka 
Objednávka – likvidace plevelů – Infraweed 
Objednávka – výsadby Nemošice 
Objednávka – výsadby – kruh. obj. Kyjevská 
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Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu 2019) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1 (Svoz a likvidace psích exkrementů umístěných do košů 
na PE 2019) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu 2019) 
Smlouva o dílo 1499/2014 na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatky č. 1 a 2 - stanoviště MO 
Smlouva o dílo – seč trávníků na území MO V pro rok 2019 
Objednávka – nová vánoční výzdoba 
Objednávka – dodání nových košů TKO a PE 
Objednávka – oprava košů PE a TKO po oslavách Nového roku 
Objednávka – májka 
Objednávka – pletí výsadeb Jiránkova 
Objednávka – kácení smrku – Kpt. Nálepky 2380 
Objednávka – zálivka 
Objednávka – instalace vánočního stromu 
Smlouva o dílo č. K-MO V 01/2004(oprava komunikací a pohotovost)  
Objednávka – oprava venkovního osvětlení kaple v Dražkovicích 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V) – Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Smlouva o pronájmu prostor – Češkova 22 v počtu 2 ks 
Smlouva o pronájmu garáží – Češkova 22 v počtu 5 ks 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VI) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo 551/2014 na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatek č. 1 - stanoviště MO  
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů) 
Rámcová smlouva (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu) 
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – frézování 
Objednávka – jarní prořez dřevin 
Objednávka – ořez vrby MŠ Doubek 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VII) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů) 
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu) 
Smlouva o dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých 
živelných událostí) 
Smlouva 1134/2018 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu stanoviště MO 
Objednávka – vánoční výzdoba  
Objednávka – pronájem kontejneru a likvidace odpadu (stanoviště Ohrazenice OD) 
Objednávka – odvoz a likvidace travní hmoty a větví z údržby zeleně 
Objednávka – dodání a instalace nových odpadkových košů na PE 
Objednávka – úprava poškozené zeleně 
Objednávka – likvidace plevelů – Infraweed – Kréta 
Objednávka – výsadba jedle – ul. Bohdanečská 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VIII) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva 36/2014 o dílo, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: 

Služby města Pardubic a.s. - Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Kupní smlouva, dodatky č. 1–2 (Prodej motorové nafty a Ad Blue) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Mytí zastávkových přístřešků) 
Dohoda o poskytování elektřiny 
Smlouva o reklamě na vozidle MHD 
Objednávka – akce Tenisový turnaj 
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Služby města Pardubic a.s. - Rozvojový fond Pardubice a.s. 
6 x Objednávka – plošina – M/D banneru aréna 
Objednávka – oprava plotu a ořez vrby – Kostelní ul. 
Objednávka – úprava dřevin zahrady – Kostelní 98 
Objednávka – zahradnické práce – aréna 
Smlouva o pronájmu nebytových prostor 104/301 
Smlouva o nájmu části pozemku – Kostelní 104 

Služby města Pardubic a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 33 smluv 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrné místo: Areál Hůrka 1803) 
Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod (Na Staré poště) 
Smlouva o dílo – odvoz odpadu  
Soubor objednávek vytyčení podzemních sítí VO, oprava komunikace, zajištění dopravního značení, montáž veřejného 
osvětlení 

Služby města Pardubic a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci  
Objednávka – výlep plakátů 
Objednávka – vstupenky Velká Pardubická 
Objednávka – osázení truhlíků  

Služby města Pardubic a.s. - HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Smlouva o zajištění bankovní záruky 
Smlouva o poskytování reklamních služeb 

Služby města Pardubic a.s. - SmP – Odpady a.s. 
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Pronájem kanceláří a prostor v areálu Hůrka) 
Smlouva o vedení účetnictví, personální a mzdové agendy (Vedení účetnictví, personální a mzdové 
agendy) 
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Poskytování služeb BOZP, PO, technické evidence vozidel 
STK, provoz počítačové sítě, jídelny, úklid, provoz recepce) 
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Evidence množství produkovaných odpadů, včetně 
nebezpečných, evidence odpadů ze separačních dvorů, odpadů jednotlivých divizí) 
Smlouva o nájmu pozemků (Nájem separačních dvorů) 
Smlouva o užívání části pozemků (Užívání části pozemků v areálu Hůrka) 
Smlouva o dílo č. 796, dodatky č. 1–6 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. SmP O/N42/2010, dodatky č. 1–3 (Zabezpečení likvidace nebezpečného odpadu) 
Smlouva o dílo VOK 39/2014(Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního 
odpadu pro MO) 
Smlouva o dílo - 3 % z ceny fakturované zhotovitelem 
Smlouva o podnájmu kompostárny, dodatky č. 1–3 (Podnájem kompostárny Dražkovice) 
Dohoda o výkladu ujednání Smlouvy o podnájmu kompostárny (Výklad ujednání smlouvy o podnájmu 
kompostárny) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1–4 (Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, 
poskytování administrativních a marketingových služeb) 
Nájemní smlouva (Nájem sloupů veřejného osvětlení k umístění košů) 
Rámcová kupní smlouva – na nákup motorové nafty – 0036932018 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Městské slavnosti – Zrcadlo umění 
Objednávka – Aviatická pouť, DZ a úklid letiště 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Sportovní park ve dnech 110.-18.8.2019 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Pardubický festival vína dle smluvních cen: 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Podzimní městské slavnosti. 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Pernštýnská noc – Folklorní festival – Pernštýnská noc 
Objednávka – skartace archiválií dle normy DIN 32757 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu – Vánoční trhy 
Objednávka – Beko Fresh festival 
Objednávka – Chance tour 
Objednávka – vstupní tabule SD Stará pošta 
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SmP – Odpady a.s. - Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo č. 195/2018, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. 194, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, dle seznamu) 
Smlouva o dílo č. SmP O/N1/2009 (Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu) 
Kupní smlouva (Prodej motorové nafty a Ad Blue) 
Objednávka – mytí vozidel SmP-Odpady v areálu DP 
Objednávka – školení referentů a řidičů 

SmP – Odpady a.s. - Vodovody a kanalizace a.s. 
Smlouva o dílo č. 948, dodatky č. 1–4 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva č. SmP O/K1/2009 na předání a převzetí odpadů (Kaly z čištění komunálních odpadních vod) 
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Nájem provozní místnosti separačního dvora Lonkova 
+ fakturace spotřeby el. energie)
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Smlouva o odvádění srážkových vod
Objednávka – čerpání jímek Dražkovice

SmP – Odpady a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci (Poskytnutí služeb při dostizích, reciproční spolupráce) 
Smlouva i dílo č. VOK-05/2009 
Objednávka – prodej lístky dostih Velká pardubická 

SmP – Odpady a.s. - Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Smlouva o dílo č. 1255, dodatky č. 1–3 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Zimní stadion) 
Smlouva o dílo č. 2292, dodatky č. 1–7 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Za Pasáží) 
Smlouva o dílo č. VOK 31/2010 (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace 
komunálního odpadu) 
Smlouva o poskytnutí služby č. VYN30/2 - D1-D3 vynáška popelnic Češkova 22+Tř. míru 763 

SmP – Odpady a.s. - EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Smlouva o dílo č. 902, dodatky č. 1–5 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. VOK-37/212 (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace 
komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. 1/2010/BO (Svoz a likvidace kuchyňského odpadu z dopravních prostředků) 

SmP – Odpady a.s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Smlouva o poskytování reklamních služeb 1-4/2019 
Smlouva o poskytování reklamních služeb 5-12/2019 
Objednávka – prodej vstupenek utkáni play – off 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku pitné vody v počtu 21 
Rámcová smlouva – prodej motorové nafty 
Dohoda o ceně pohonných hmot 
Smlouva o odvádění odpadních vod 
Jednotlivé objednávky na čerpání a odvoz fekálií z žump u sociálních zázemí řidičů  

Dopravní podnik města Pardubic a.s. - EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Smlouva o přepravě osob 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb (propagační činnost, prostor pro výcvik autoškoly) 

Dostihový spolek a.s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

Rozvojový fond Pardubice a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 44 smluv 
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Dopravní podnik města Pardubic a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb (propagační činnost, prostor pro výcvik autoškoly) 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Rámcová smlouva o zajištění autobusové dopravy a jednotlivé realizační smlouvy o přepravě   
Smlouva o poskytování reklamních služeb 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Smlouva na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod v počtu 2 
Smlouva o pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s. 
Nájemní smlouva– nebytové prostory ze dne 1. 1. 2008, včetně dodatků č. 1 - 6  
Nájemní smlouva (ledové plochy se službami zajišťujícími utkání hokejových mužstev a sportovních tříd) 
včetně dodatků č. 1 - 4 
Nájemní smlouva – reklamní plochy vč. dodatků č. 1 a 2 
Dohoda o skončení nájmu dodatku č. 1 nájemní smlouvy – reklamní plochy (ochranné sítě za brankou) 
Nájemní smlouva nebytové prostory – malá hala 
Nájemní smlouva parkování 
Smlouva o podnájmu nebytových prostor  
Objednávka na úklid před kabinami mládeže 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – memoriál Zbyňka Kusého 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – restaurace a bufety 
Nájemní smlouva se Smlouvou o plnění ve prospěch třetí strany ze dne 18. 12. 2018 včetně dodatku č. 1 
Smlouva o nájmu bytu na tř. Míru 60 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Objednávka permanentních vstupenek 

Rozvojový fond Pardubice a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 44 smluv 

NADACE PRO ROZVOJ M STA PARDUBIC – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Soubor smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod v počtu 5 smluv 
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4. POSOUZENÍ TOHO, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA
ÚJMA, a posouzení jejího případného vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK:

K naplnění strategie hospodářské činnosti a v rámci obchodní činnosti dochází mezi ovládající a ovládanou osobou     
a mezi ovládanými osobami k běžné fakturační činnosti na základě smluvních vztahů uvedených v oddíle 3 Zprávy 
o vztazích. Dále mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanými osobami nebyla poskytnuta jiná plnění
v souvislosti s uzavřením a plněním výše uvedených smluv.

Všechny výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, přičemž sjednaná
a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku.  

V případech, kdy poskytovatelem služby, zhotovitelem díla nebo dodavatelem jiného plnění byla ovládaná osoba, 
předmět plnění zahrnuje dohodnutý předmět díla, služby nebo dodávky v souladu s uzavřenou smlouvou, resp. 
objednávkou. Příslušné protiplnění pak vesměs zahrnuje zaplacení dohodnuté smluvní ceny, včetně vytvoření 
podmínek na straně objednatele, nezbytných pro řádnou realizaci předmětu plnění v místě plnění. V případech, kde 
ovládaná osoba vystupuje v pozici objednatele, je plnění a protiplnění ze smluvního vztahu vyplývající obdobné výše 
uvedenému. 

Z uzavřených smluvních vztahů nevznikla ovládané osobě žádná újma. 

5. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD plynoucích ze vztahů mezi
propojenými osobami a uvedení toho, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká
z toho pro ovládanou osobu plynou rizika. Dále uvedení toho, zda a jakým způsobem
a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo 72.:

Všechny smluvní vztahy uvedené v oddíle 3 Zprávy o vztazích byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek. 
Ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou ani ze vztahů mezi ovládanou osobou a dalšími osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou nevyplynuly žádné výhody ani nevýhody pro žádnou z těchto stran. 

Zpracováno dne:  
28. 2. 2020

Zpracoval:  
Mgr. Aleš Hudec 

Podpis statutárního zástupce: 

Ing. Martin Charvát 
předseda představenstva 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Sídlo: Pardubice, Teplého 2014, PSČ 530 02 

IČ: 60108631     DIČ: CZ60108631 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 999 

Účetní závěrka 

sestavená podle CAS 
 (české účetní standardy) 

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
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1.1 
31.12.2019 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
60108631 
akciová společnost 

Rozvaha v plném rozsahu ‐ AKTIVA 

(v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: 
IČ: 

Právní forma: 
Předmět podnikání:  hlavní předmět podnikání ‐ provozování vodovodů a kanalizací 

číslo 
řádku 

Běžné účetní období  Minulé období 
Označ.  AKTIVA   brutto  korekce  netto  netto 

Aktiva celkem  001  5 543 140  ‐2 713 092  2 830 048  2 732 042 
A.  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  002  100 835    100 835   
B.  Dlouhodobý majetek  003  5 099 496  ‐2 710 566  2 388 930  2 419 665 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  004  26 213  ‐16 846  9 367  5 128 
B.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005  4 953 ‐4 953  0  30 
B.I.2 Ocenitelná práva  006  18 415  ‐11 128  7 287  1 840 
B.I.2.1 Software  007  18 415 ‐11 128  7 287  1 840 
B.I.2.2 Ostatní ocenitelná práva  008 0   
B.I.3 Goodwill  009 0   
B.I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  010  768 ‐765  3  223 

B.I.5
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený  dlouhodobý 
nehmotný majetek  011 

2 077  0  2 077  3 035 
B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  012 0   
B.I.5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   013  2 077  2 077  3 035 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  014  5 072 172  ‐2 693 498  2 378 674  2 413 648 
B.II.1. Pozemky a stavby  015  4 265 352  ‐2 226 267  2 039 085  2 103 438 
B.II.1.1 Pozemky  016  62 390    62 390  62 371 
B.II.1.2 Stavby  017  4 202 962 ‐2 226 267  1 976 695  2 041 067 
B.II.2 Hmotné movité věci a jejich soubory  018  571 641 ‐467 231  104 410  124 191 
B.II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  019 0   
B.II.4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  020  0  0  0  0 
B.II.4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů  021 0   
B.II.4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny  022 0   
B.II.4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  023 0   

B.II.5
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek  024 

235 179  0  235 179  186 019 
B.II.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  025  695    695  769 
B.II.5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  026  234 484    234 484  185 250 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek  027  1 111  ‐222  889  889 
B.III.1 Podíly ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  028 0   
B.III.2 Zápůjčky a úvěry ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  029 0   
B.III.3 Podíly ‐ podstatný vliv  030 0   
B.III.4 Zápůjčky a úvěry ‐ podstatný vliv  031 0   
B.III.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  032 0   
B.III.6 Zápůjčky a úvěry ‐ ostatní  033 0   
B.III.7 Ostatní dlouhotrvající finanční majetek  034  1 111  ‐222  889  889 
B.III.7.1 Jiný dlouhotrvající finanční majetek  035  1 111 ‐222  889  889 
B.III.7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  036 0   
C.  Oběžná aktiva  037  331 632  ‐2 526  329 106  299 265 
C.I. Zásoby  038  13 103  0  13 103  13 474 
C.I.1 Materiál  039  13 103    13 103  13 474 
C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary  040 0   
C.I.3 Výrobky a zboží  041  0  0  0  0 
C.I.3.1 Výrobky  042 0   
C.I.3.2 Zboží  043 0   
C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  044 0   
C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby  045 0   
C.II. Pohledávky  046  170 359  ‐2 526  167 833  196 221 
C.II.1 Dlouhodobé pohledávky  047  0  0  0  0 
C.II.1.1 Pohledávky z obchodních vztahů  048 0   
C.II.1.2 Pohledávky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  049 0   
C.II.1.3 Pohledávky ‐ podstatný vliv  050 0   
C.II.1.4 Odložená daňová pohledávka  051 0   
C.II.1.5 Pohledávky ‐ ostatní  052  0  0  0  0 
C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky  053 0   
C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy  054 0   
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní  055 0   
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky  056 0   
C.II.2 Krátkodobé pohledávky   057  170 359  ‐2 526  167 833  196 221 
C.II.2.1 Pohledávky z obchodních vztahů  058  70 311 ‐2 526  67 785  71 211 
C.II.2.2 Pohledávky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  059 0   
C.II.2.3 Pohledávky ‐ podstatný vliv  060 0   
C.II.2.4 Pohledávky ‐ ostatní  061  100 048  0  100 048  125 010 
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky  062 0   
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  063 0   
C.II.2.4.3 Stát ‐ daňové pohledávky  064 0   
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy  065  2 539    2 539  541 
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní  066  74 751    74 751  76 351 
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky  067  22 758    22 758  48 118 
C.III. Krátkodobý finanční majetek  068  0  0  0  0 
C.III.1 Podíly ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  069 0   
C.III.2 Ostatní krátkodobý finanční majetek  070 0   
C.IV. Peněžní prostředky  071  148 170  0  148 170  89 570 
C.IV.1 Peněžní prostředky v pokladně  072  301    301  370 
C.IV.2 Peněžní prostředky na účtech  073  147 869    147 869  89 200 
D  Časové rozlišení aktiv  074  11 177  0  11 177  13 112 
D.1  Náklady příštích období  075  11 109    11 109  13 054 
D.2  Komplexní náklady příštích období  076 0   
D.3  Příjmy příštích období  077  68    68  58 

Kontrolní číslo  999  26 752 254 ‐13 092 511  13 659 743  13 531 508 
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 1.2 
31.12.2019 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
60108631 
akciová společnost 

Rozvaha v plném rozsahu ‐ PASIVA 

(v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: 
IČ: 

Právní forma: 
Předmět podnikání:  hlavní předmět podnikání ‐ provozování vodovodů a kanalizací 

Označ.  PASIVA     
číslo 
řádku  Stav v běž. účet. období  Stav v min. účet. období 

Pasiva celkem  078  2 830 048  2 732 042 
A.  Vlastní kapitál  079  2 390 443  2 261 895 
A.I.  Základní kapitál  080  1 550 689  1 449 854 
A.I.1  Základní kapitál  081  1 449 854  1 449 854 
A.I.2  Vlastní podíly (‐)  082

A.I.3  Změny základního kapitálu  083  100 835   
A.II.  Ážio a kapitálové fondy  084  394 357  394 357 
A.II.1  Ážio  085  8  8 
A.II.2  Kapitálové fondy  086  394 349  394 349 
A.II.2.1  Ostatní kapitálové fondy  087  394 349  394 349 
A.II.2.2  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/‐)  088

A.II.2.3  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/‐)  089

A.II.2.4  Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/‐)  090

A.II.2.5  Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/‐)  091

A.III.  Fondy ze zisku  092  406 595  406 595 
A.III.1  Ostatní rezervní fondy  093  71 938  71 938 
A.III.2  Statutární a ostatní fondy  094  334 657  334 657 
A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (+/‐)  095  11 089  0 
A.IV.1  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/‐)  096  11 089   
A.IV.2  Jiný výsledek hospodaření minulých let  097

A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/‐)  098  27 713  11 089 
A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  099  0  0 
B. + C.  Cizí zdroje  100  439 475  470 147 
B  Rezervy  101  11 699  11 699 
B.1  Rezerva na důchody a podobné závazky  102

B.2  Rezerva na daň z příjmu  103

B.3  Rezervy podle zvláštních právních předpisů  104

B.4  Ostatní rezervy  105  11 699  11 699 
C.  Závazky  106  427 776  458 448 
C.I.  Dlouhodobé závazky  107  229 352  257 233 
C.I.1  Vydané dluhopisy  108  0  0 
C.I.1.1  Vyměnitelné dluhopisy  109

C.I.1.2  Ostatní dluhopisy  110

C.I.2  Závazky k úvěrovým institucím  111  139 687  169 902 
C.I.3  Dlouhodobé přijaté zálohy  112

C.I.4  Závazky z obchodních vztahů  113

C.I.5  Dlouhodobé směnky k úhradě  114

C.I.6  Závazky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  115  10 000   
C.I.7  Závazky ‐ podstatný vliv  116

C.I.8  Odložený daňový závazek  117  79 665  73 331 
C.I.9  Závazky ‐ ostatní  118  0  14 000 
C.I.9.1  Závazky ke společníkům  119 14 000 
C.I.9.2  Dohadné účty pasivní  120

C.I.9.3  Jiné závazky  121

C.II.  Krátkodobé závazky  122  198 424  201 215 
C.II.1  Vydané dluhopisy  123  0  0 
C.II.1.1  Vyměněné dluhopisy  124

C.II.1.2  Ostatní dluhopisy  125

C.II.2  Závazky k úvěrovým institucím  126  30 216  35 451 
C.II.3  Krátkodobé přijaté zálohy  127  18  18 
C.II.4  Závazky z obchodních vztahů  128  64 569  81 322 
C.II.5  Krátkodobé směnky k úhradě  129

C.II.6  Závazky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  130 10 000 
C.II.7  Závazky ‐ podstatný vliv  131

C.II.8  Závazky ostatní  132  103 621  74 424 
C.II.8.1  Závazky ke společníkům  133  14 000   
C.II.8.2  Krátkodobé finanční výpomoci  134

C.II.8.3  Závazky k zaměstnancům  135  10 876  11 294 
C.II.8.4  Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění  136  6 119  6 285 
C.II.8.5  Stát ‐ daňové závazky a dotace  137  29 740  52 348 
C.II.8.6  Dohadné účty pasivní  138  37 881 ‐508 
C.II.8.7  Jiné závazky  139  5 005  5 005 
D.  Časové rozlišení pasiv  140  130  0 
D.1  Výdaje příštích období  141

D.2  Výnosy příštích období  142  130   
Kontrolní číslo  999  12 218 095  11 858 300 
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2 31.12.2019 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
60108631 
akciová společnost 

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
(v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: 

IČ: 
Právní forma: 

Předmět podnikání:  hlavní předmět podnikání ‐ provozování vodovodů a kanalizací 

Označ.  Text      číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 
sledovaném  minulém 

I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb  01  742 359  716 434 
II.  Tržby za prodej zboží  02  2 692  2 629 
A.  Výkonová spotřeba  03  325 888  337 096 
A.1  Náklady vynaložené na prodané zboží  04  1 436  1 421 
A.2  Spotřeba materiálu a energie  05  157 309  149 626 
A.3  Služby  06  167 143  186 049 
B.  Změna stavu zásob vlastní činností (+/‐)  07

C.  Aktivace  08 ‐221 
D.  Osobní náklady  09  191 626  179 901 
D.1  Mzdové náklady  10  135 091  126 541 
D.2  Náklady na soc.zabezpečení, zdr.pojištění a ostatní náklady  11  56 535  53 360 
D.2.1  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  12  45 603  42 689 
D.2.2  Ostatní náklady  13  10 932  10 671 
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti  14  152 884  153 911 
E.1  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  15  152 988  154 541 
E.1.1  Úpravy hodnot dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku ‐ trvalé  16  152 988  154 541 
E.1.2  Úpravy hodnot dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku ‐ dočasné  17

E.2  Úpravy hodnot zásob  18

E.3  Úpravy hodnot pohledávek  19 ‐104 ‐630 
III.  Ostatní provozní výnosy  20  7 678  8 110 
III.1  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  21  204  69 
III.2  Tržby z prodaného materiálu   22  343  1 694 
III.3  Jiné provozní výnosy  23  7 131  6 347 
F.  Ostatní provozní náklady  24  39 149  35 284 
F.1  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25  15 504  9 460 
F.2  Zůstatková cena prodaného materiálu  26 1 359 
F.3  Daně a poplatky  27  16 527  17 234 
F.4  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období  28  0  0 
F.5  Jiné provozní náklady  29  7 118  7 231 
*   Provozní výsledek hospodaření (+/‐)  30  43 182  21 202 
IV.  Výnosy dlouhodobého finančního majetku ‐ podíly  31  0  0 
IV.1  Výnosy z podílu ‐ ovládaná a ovládajíci osoba  32

IV.2  Ostatní výnosy z podílu  33

G.  Náklady vynaložeé na prodané podíly  34

V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  35  0  0 
V.1  Výnosy z ost.dlouhodob.fin.majetku‐ovládaná nebo ovládající os.  36

V.2  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  37

H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem  38

VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy  39  28  56 
VI.1  Výnosové úroky a podobné výnosy‐ovládaná nebo ovládající osoba  40

VI.2  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  41  28  56 
I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  42

J.  Nákladové úroky a podobné náklady  43  5 177  4 402 
J.1  Nákladové úroky a podobné náklady‐ovládaná nebo ovládající os.  44

J.2  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  45  5 177  4 402 
VII.  Ostatní finanční výnosy  46  7   
K.  Ostatní finanční náklady  47  1 885  1 844 
*  Finanční výsledek hospodaření (+/‐)  48  ‐7 027  ‐6 190 
**  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/‐)  49  36 155  15 012 
L.  Daň z příjmů   50  8 442  3 923 
L.1  Daň z příjmu splatná  51  2 108   
L.2  Daň z příjmu odložená (+/‐)  52  6 334  3 923 
**  Výsledek hospodaření po zdanění (+/‐)  53  27 713  11 089 
M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/‐)  54

***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/‐)  55  27 713  11 089 
Čistý obrat za účetní období = I+II+III+IV+V+VI+VII  56  752 764  727 229 
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 3  Cash flow (v tis. Kč) 
(přímá metoda)  ROK 

2019  2018 
Řádek  Počáteční stav k 1.1.  89 570  98 258 

P Ř Í J M Y 
Provozní činnost  ‐ tržby   866 679  832 199 

1   Tžby ‐ vodné a stočné   714 909  676 433 
2   Tržby ‐ stav.práce,doprava,ostatní  10 668  10 532 
3   Přijaté úroky, kurzové zisky  36  56 
4   Ost.prov.výnosy, nájemné, přij.penále, ostatní  141 066  145 178 
5   Poskytnutý úvěr‐kontokorent  0  0 
6   Poskytnutý úvěr‐inv.krátkodobé  0  0 
7   Poskytnutý úvěr   0  0 

Investiční činnost ‐ příjmy   34 971  45 861 
8   Přijaté zalohy od obcí  0  0 
9   Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku  547  1 694 
10   Dotace   34 424  44 167 
11   Poskytnutý úvěr na investice  0  0 

Finanční(kapitálová) čin.‐ příjmy   0  0 
12   Sociální výdaje (vratka půjček)  0  0 
13   DPH nadměrný odpočet  55 910  76 450 

C E L K E M   P Ř Í J M Y  957 560  954 510 
V Ý D A J E 
Provozní činnost ‐ výdaje  601 236  609 477 

14   Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.  125 469  124 411 
15   Nákup energie  60 999  52 519 
16   Dodavatelské opravy  106 703  115 451 
17   Platby služeb, ostat.  93 850  107 945 
18   Odměny čl. statut.orgánu  1 072  3 362 
19   Ostat.prov.výdaje a zálohy, ost. daně a popl.  20 415  25 532 
20   Splátka  úvěru kontokorent  0  0 
21   Splátka úvěru ‐ inv. krátkodobé  0  0 
22   Splátka úvěru (provozní)  0  0 
23   Splátky úroků, kurzové ztráty  5 176  4 402 
24   Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu FO  187 552  175 855 

Provozní činnost ‐ daně   0  0 
25   Zaplacená daň z příjmu PO  0  0 

Investiční činnost ‐ výdaje   202 027  255 494 
26   Investič.činnost ‐ výdaje vč. záloh  166 577  218 785 
27   Splátky úvěrů ‐ investiční  35 450  36 709 
28   Finanční majetek   0  0 

Finanční (kapitálová) čin. ‐ výdaje  3 846  3 694 
29   Výdaje ‐ sociální náklady  3 846  3 694 

30   DPH úhrada  91 851  94 533 
C E L K E M   V Ý D A J E  898 960  963 198 
Konečný zůstatek k 31.12.  148 170  89 570 
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4 Výkaz změn ve vlastním kapitálu 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Ostatní 
fondy 

Oceňovací 
rozdíly 

Rezervní 
fond 

Statutární 
fondy 

Neuhrazená 
ztráta min. 

let 

Kumulované 
zisky / 
ztráty  Celkem 

Stav k 1.1.2018 

Počáteční stav  1 449 854  8  394 349  0  71 938  324 567  0  10 090  2 250 806 

Zvýšení ZK peněžitými vklady 0 

Zvýšení ZK nepeněžitými vklady 0 

Oceň.rozdíly z přec.maj. a závazků  0 

Rozdělení zisku    10 090    ‐10 090  0 

Čistý zisk za dané období 11 089  11 089 

Stav k 31.12.2018  1 449 854  8  394 349  0  71 938  334 657  0  11 089  2 261 895 

Zvýšení ZK peněžitými vklady 0 

Zvýšení ZK nepeněžitými vklady 0 

Změny ZK nepeněžitými vklady  100 835    100 835 

Oceň.rozdíly z přec.maj. a závazků  0 

Rozdělení zisku    11 089  ‐11 089  0 

Čistý zisk za dané období 27 713  27 713 

Stav k 31.12.2019  1 550 689  8  394 349  0  71 938  334 657  11 089  27 713  2 390 443 
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Příloha k účetní závěrce 

5 Popis účetní jednotky – všeobecné informace 

Firma:    Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
IČ: 60108631 
Založení: 1. ledna 1994
Sídlo:    Teplého 2014, 530 02 Pardubice ‐ Zelené předměstí, Česká republika
Právní forma:    Akciová společnost
Spisová značka:  Oddíl B, vložka 999 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
Předmět podnikání:  Hlavním předmětem podnikání společnosti je

- provozování vodovodů a kanalizací

Zapsaný základní kapitál:    1 449 854.000,‐ Kč 
Nezapsaný základní kapitál:  100 834 660,‐ Kč 

Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky:

Podíl v % 
Jméno/Firma  Běžné obd.  Minulé obd.  
Město Pardubice                                                                 42,74        42,74 

Dle stanov akciové společnosti  je výkon hlasovacího práva  jednoho akcionáře omezen nejvyšším přípustným počtem 
hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. 
Změny a dodatky provedené v uplynulém období v obchodním rejstříku: 
Valná  hromada  společnosti  dne  23.5.2019  rozhodla  o  zvýšení  základního  kapitálu  nepeněžitými  vklady.  Evidován 
nezapsaný základní kapitál ve výši 100.834.660, ‐ Kč, z uvedené částky bude základní kapitál zvýšen o 64.628.000, ‐ Kč, 
částka ve výši 36.196.850,24 Kč bude představovat emisní ážio a 9.809,76 Kč bude jako přeplatek vrácen společností 
jednotlivým upisovatelům ve  smyslu ustanovení §249 ZOK. V roce 2019 byly uzavřeny Smlouvy o upsání akcií mezi 
společností Vodovody  a  kanalizace Pardubice,  a.s.  a upisovateli  (Statutární město Pardubice, Město Dašice, Město 
Sezemice, Město  Přelouč, Obec Rozhovice, Obec Rokytno, Obec  Čeperka, Obec Vyšehněvice, Obec  Staré Hradiště, 
Obec Újezd u Sezemic, Obec Spoji, Obec Opatovice n. L.) v celkové výši počtu upsaných akcií 64 628 ks ve  jmenovité 
hodnotě 1 000,‐ Kč, emisní kurz akcie ve výši 1.560,08 Kč na každou upsanou akcii.  

Způsob jednání za společnost: 
Vůči  třetím  osobám,  před  soudy  a  jinými  orgány  jedná  společnost  pod  její  firmou  v celém  rozsahu  jednak  celým 
představenstvem,  nebo  jedním  členem  představenstva,  který  byl  k tomuto  představenstvem  písemně  pověřen. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu obchodní firmy společnosti připojí 
svůj  podpis  předseda  představenstva  nebo  předseda  představenstva  a  místopředseda  představenstva,  v případě 
nepřítomnosti  předsedy  představenstva  připojí  svůj  podpis  místopředseda  představenstva  a  jeden  člen 
představenstva. 

Představenstvo  společnosti  Vodovody  a  kanalizace  Pardubice,  a.s.  schválilo  tuto  účetní  závěrku  ke  zveřejnění  dne  
28.2.2020. 

Za ověření účetní závěrky za rok 2019 činily náklady na odměnu auditorovi 79 tis. Kč bez DPH.  
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Členové statutárních orgánů  a dozorčích orgánů k rozhodnému dni: 
1. Statutární orgán – představenstvo

Předseda představenstva:   Ing. Martin Charvát 
Místopředseda představenstva:  Ing. Aleš Vavřička 
Místopředseda představenstva:  Mgr. Ing. Vítězslav Štěpánek 
Člen představenstva: Jaroslav Kocourek 

Martin Staněk 
Mgr. Ondřej Výborný 
Ing. František Weisbauer 

2. Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Fedák 
Místopředseda dozorčí rady: Miloš Vlasák 
Člen dozorčí rady: Ing. Jana Bílá 

Ing. Jana Exnerová 
Leoš Malina 
Ing. Zdeňka Marková 
Bc. Eva Šmeralová 
Iva Vinařová 
Blanka Zaklová   

6 Přehled základních účetních pravidel 
Hlavní  účetní  zásady  použité  při  přípravě  této  účetní  závěrky  jsou  uvedeny  níže.  Účetní  metody  a  zásady  byly 
konzistentně použity pro všechna zveřejněná účetní období, jestliže není uvedeno jinak.  

6.1 Základní zásady sestavení účetní závěrky 
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s CAS (českými účetními standardy).  
Rozvahový den je 31.12.2019. 
Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč, jestliže není uvedeno jinak. 

6.2 Konsolidace 
Společnost netvoří skupinu podniků, společnost nemá investice do dceřiných podniků. 

6.3 Pozemky, budovy a zařízení 
Pozemky nabyté privatizací jsou vykázány v hodnotě dle pravidel pro privatizaci k datu vzniku společnosti 1. 1. 1994. 
Budovy,  stroje  a  zařízení  jsou  vykázány  v historických  cenách  snížených  o  hodnotu  odpisů.  Historické  ceny  zahrnují 
výdaje, které  jsou přímo přiřaditelné na pořízení  jednotlivých položek. Hmotná aktiva vytvořená vlastní činností  jsou 
přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímo přiřaditelné náklady.  
Účetní jednotka ve sledovaném období nepoužila ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou. 
Hmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok a s individuální vstupní cenou přesahující 40 tis. Kč. 
Následné  výdaje  jsou  zahrnuty  do  hodnoty  jednotlivých  položek  nebo  jsou  uznány  jako  samostatná  aktiva         
za  podmínky, že  je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky vytvářené aktivem poplynou do společnosti                
a výdaje na aktivum jsou spolehlivě měřitelné. Všechny další výdaje na opravy a údržbu jsou zaúčtovány výsledkově      
v průběhu účetního období, ve kterém vznikly. 
Pozemky se neodepisují.  
Odpisy ostatních aktiv  jsou převážně vypočteny  lineární metodou a představují systematické alokování odepisované 
částky aktiva po dobu odhadnuté doby použitelnosti aktiva (dle odpisového plánu účetní jednotky). 

- Budovy           45 let 
- Vodovodní a kanalizační sítě      30 až 60 let (dle použitého mat.) 
- Technologická zařízení  a stroje    8 až 15 let 
- Dopravní prostředky, počítače, inventář  4 až 8 let

Odpisový  plán  vč.  odpisů  dlouhodobého  majetku  sestavila  účetní  jednotka  v interních  směrnicích,  kde  vycházela  
z předpokládaného  opotřebení  zařazovaného  majetku  odpovídající  běžným  podmínkám      jeho  používání.  Účetní    
a daňové odpisy se nerovnají.  
Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek  do  40  tis.  Kč  je  veden  jako  zásoba  a  je  účtován  do  nákladů  společnosti  při 
vyskladňování na účet 501 55 – Spotřeba materiálu. 
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6.4 Nehmotná aktiva 
Nehmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok a s individuální vstupní cenou přesahující 60 tis. Kč. 

6.5 Finanční investice 
Investice   jsou   klasifikovány   do   následujících   kategorií:   cenné   papíry   oceňované reálnou   hodnotou proti  
nákladům a výnosům, půjčky a pohledávky, investice držené do splatnosti a realizovatelná  finanční  aktiva.  Klasifikace 
záleží  na účelu, pro který byly  investice pořízeny. Vedení stanoví příslušnou klasifikaci  investic při    jejich výchozím  
zachycení   a  toto  zařazení  ke  každému  datu  vykázání  přehodnocuje.  Změny  reálné  hodnoty  realizovatelných  
cenných  papírů  se  účtují do vlastního kapitálu. 

6.6 Zásoby 
Zásoby se vykazují v pořizovacích cenách. Účtování zásob  je prováděno způsobem A. Ocenění zásob nakoupených          
je prováděno  ve  skutečných  pořizovacích  cenách  zahrnujících  cenu  pořízení,  vedlejší  pořizovací  náklady  (dopravné, 
balné, clo, provize, pojistné apod.) 
Výdej zásob při vyskladnění se provádí metodou FIFO (first‐in‐first‐out). 

6.7 Obchodní pohledávky 
Obchodní  pohledávky  se  prvotně  vykazují  v reálné  hodnotě,      opravná  položka  na  snížení  hodnoty  pohledávky 
je  tvořena,  jestliže  má  společnost  objektivní  podklad,  že  nebude  schopna  inkasovat  celou  částku  splatnou  
k termínu  splatnosti pohledávek (tj. u „rizikových“ pohledávek).  

6.8 Peněžní prostředky 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují finanční hotovost (peníze v pokladně a stav peněžních prostředků 
na běžných účtech). 

 6.9 Přijaté půjčky 
Při výchozím zachycení se přijaté půjčky účtují v reálné hodnotě snížené o transakční náklady.  
Půjčky jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky se splatností do 1 roku a jako dlouhodobé se splatností delší než 
1 rok.  

6.10 Odložená daň z příjmu 
Odložená  daň  z příjmu  je  účtována  v plné  výši  s použitím  závazkové  metody  (při  použití  rozvahového  přístupu), 
z přechodných rozdílů vznikajících mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků a jejich účetní hodnotou v účetní závěrce. 
Odložená daň z příjmu se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), které byly schváleny nebo proces jejich 
schvalování je v podstatě dokončen a o kterých se předpokládá, že budou účinné v období, ve kterém bude příslušná 
daňová pohledávka realizována nebo závazek odložené daně z příjmu vyrovnán. 

6.11 Penzijní systém 
Na základě zákonem stanoveného procentního podílu z hrubých mezd  jsou odváděny příspěvky na pojistné na sociální 
zabezpečení  a  na  státní  politiku  zaměstnanosti.  Náklady  na  sociální  zabezpečení   jsou  zaúčtovány   jako  náklad      
do  účetního období jako související mzdové náklady. Společnost nemá další důchodové závazky. 

6.12 Zaměstnanecké požitky 
Penzijní a obdobné příspěvky zaměstnancům 
Společnost realizuje dva druhy penzijních příspěvků, a to příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a příspěvek 
na kapitálové životní pojištění zaměstnanců (dle příslušné vnitropodnikové směrnice). Společnost hradí příspěvky do 
samostatných  penzijních  či  životních  fondů  spravovaných  veřejnými  nebo  soukromými  subjekty.  Společnost  nemá 
žádné  další  platební  závazky.  Příspěvky  jsou  vykazovány  jako  sociální  náklady  s přímou  vazbou  na  závazkové  vztahy 
k zaměstnancům.   
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6.13 Rezervy 
Akciová společnost v roce 2017 vytvořila  rezervu ve výši 2.699.014,‐ Kč. V souvislosti s pokutou od ÚOHS  (investiční 
akce Modernizace BČOV) ve výši 9 mil. Kč a  její úhradou v roce 2012, společnost obdržela na svůj účet dne 7.4.2017 
úroky od Celního úřadu pro Jihomoravský kraj na účet společnosti ve výši 2.699.014,‐ Kč („vratitelný přeplatek – úrok 
z neoprávněného jednání správce daně“ dle Rozhodnutí CÚ pro JM ze dne 5.4.2017).  
V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 18.9.2015, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl 
tak, že se rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6.8.2014, zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení, byla 
v roce 2015 opět vytvořena rezerva na pokutu ve výši 9 mil. Kč. 
Jelikož dosud není v této věci pravomocně rozhodnuto, důvody k vytvořeným rezervám k 31.12.2019 i nadále trvají. 

6.14 Vykazování výnosů 
Výnosy představují reálnou hodnotu prodeje zboží a služeb bez daně z přidané hodnoty, které se vykazují do období  
se kterým věcně a časově souvisí.  
Vzhledem  k hlavnímu  předmětu  podnikání  společnosti,  tj.  provozování  vodovodů  a  kanalizací  a  s tím  související 
i  dodávky  pitné  vody  a  odvádění  odpadních  vod  podnikatelům  i  obyvatelstvu,  je  pro  společnost  rozhodující  
výše přijatých  tržeb  za  vodné  a  stočné,  event.  srážkových  vod  od  podnikatelských  subjektů,  a  to  na  základě  
příslušných  písemných smluv s jednotlivými odběrateli.  

6.15 Výplata dividend 
Výplata dividend akcionářům společnosti se vykazuje v účetní závěrce jako závazek v období, ve kterém jsou dividendy 
schváleny akcionáři společnosti. 
Dividendy nebyly dosud ve společnosti vypláceny.  

6.16 Státní dotace  
Dotace je vykázána v reálné hodnotě, pokud má společnost přiměřenou jistotu, že splní podmínky, které jsou s dotací 
spojené a dotace bude přijata.  
Státní dotace na úhradu nákladů  se uznávají na  systematickém  základě  jako výnosy v období vykázání  souvisejících 
nákladů. 
Společnost dále  získala  i  státní podporu  formou bezúročných půjček  (úvěrů) na pořízení dlouhodobého majetku při 
nulových úrokových  sazbách. Úvěry byly  zpravidla poskytovány  Českomoravskou  záruční a  rozvojovou bankou, a.s., 
(dále jen ČMZRB) nebo SFŽP ČR, a to jako „zvýhodněné“ bezúročné úvěry dle Programu podpory vodohospodářských 
investic v České republice. Společnost tedy získala  i státní podporu formou půjček (úvěrů) při nulových nebo nízkých 
úrokových sazbách.  

6.17 Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. 

6.18  Přehled o peněžních tocích – cash flow 
Přehled o peněžních tocích je sestaven přímou metodou.  
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7 Pozemky, budovy a zařízení 

Pozemky, budovy a zařízení 
Dlouhodobý hmotný majetek (bez poskytnutých záloh) 

Náklady/ocenění  Pozemky  Budovy,stavby 
Stroje a 
zařízení 

Dopravní 
prostředky  
a ostatní 

Pořízení 
investic 

CELKEM 

Pořizovací cena k 1.1.2018  61 305  4 099 893  499 139  124 674  75 711  4 860 722 
Přírůstky  1 066  61 054  6 210  12 941  234 360  315 631 
Úbytky  0  ‐11 956  ‐45 000  ‐2 761  ‐124 821  ‐184 538 
Převody  0  0  0  0  0 
Pořizovací cena k 31.12.2018  62 371  4 148 991  460 349  134 854  185 250  4 991 815 

Oprávky k 1.1.2018  0  1 997 722  406 270  71 792  0  2 475 784 
Odpisy daného roku + ZC vyř. 
maj.  0  122 157  30 780  9 931  0 

162 868 

Úbytky  0  ‐11 956  ‐45 000  ‐2 761  0  ‐59 717 
Převody  0  0  0  0  0  0 
Oprávky k 31.12.2018  0  2 107 923  392 050  78 962  0  2 578 935 

Netto hodnota k 31.12.2018  62 371  2 041 068  68 299  55 892  185 250  2 412 880 

Náklady/ocenění  Pozemky  Budovy,stavby 
Stroje a 
zařízení 

Dopravní 
prostředky  
a ostatní 

Pořízení 
investic 

CELKEM 

Pořizovací cena k 1.1.2019  62 371  4 148 991  460 349  134 854  185 250  4 991 815 
Přírůstky  19  64 521  9 329  9 658  167 204  250 731 
Úbytky  ‐10 549  ‐34 985  ‐7 653  ‐117 969  ‐171 156 
Převody  0 
Pořizovací cena k 31.12.2019  62 390  4 202 963  434 693  136 859  234 485  5 071 390 

Oprávky k 1.1.2019  0  2 107 923  392 050  78 962  0  2 578 935 
Odpisy daného roku + ZC vyř. 
maj.  128 891  27 395  11 375  0 

167 661 

Úbytky  ‐10 549  ‐34 985  ‐7 653  ‐53 187 
Převody  0 
Oprávky k 31.12.2019  0  2 226 265  384 460  82 684  0  2 693 409 

Netto hodnota k 31.12.2019  62 390  1 976 698  50 233  54 175  234 485  2 377 981 

V průběhu roku 2019 byl pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 172,3 mil. Kč (2018: 238,2 
mil. Kč).  

V roce 2019 došlo k likvidaci neupotřebitelného majetku s účetní zůstatkovou cenou v celkové výši 15,5 mil. Kč (např.: 
sušič Rovactor T22, mosty odsávací, dopravník šnekový, elektrorozvod provozní, zásobník s míchadlem na BČOV). 

Akciová společnost v roce 2017 vytvořila  rezervu ve výši 2.699.014,‐ Kč. V souvislosti s pokutou od ÚOHS  (investiční 
akce Modernizace BČOV) ve výši 9 mil. Kč a  její úhradou v roce 2012, společnost obdržela na svůj účet dne 7.4.2017 
úroky od Celního úřadu pro Jihomoravský kraj na účet společnosti ve výši 2.699.014,‐ Kč („vratitelný přeplatek – úrok 
z neoprávněného jednání správce daně“ dle Rozhodnutí CÚ pro JM ze dne 5.4.2017).  
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V roce 2015 byla vytvořena rezerva ve výši 9 mil. Kč v souvislosti s doručeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
v Brně ze dne 18. 9. 2015, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že se rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne          
6. 8.2014 zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím i v roce 2017 pokračuje neukončené
řízení  ve  věci  „Zhotovení  stavebního  díla  Modernizace  BČOV  Pardubice“.  Představenstvo  společnosti  po
důkladném rozkladu  tohoto  rozhodnutí  rozhodlo  o  podání  „Ústavní  stížnosti“  k ústavnímu  soudu  a  požádalo
Celní  úřad  pro Jihomoravský kraj o posečkání s plněním znovu uložené povinnosti uhradit pokutu 9 mil. Kč, žádosti
bylo vyhověno. Jelikož dosud není v této věci pravomocně rozhodnuto, důvody k vytvořeným rezervám k 31.12.2019
i nadále trvají.

V roce 2019 a 2018 nedošlo ke kapitalizaci úroků. 

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ( v tis. Kč)
 

Akce  Poskytovatel  
Přiznaná 

výše celkem 
(předpis) 

Přijatá výše dotace v jednotlivých letech 
(čerpání) 

2019  2018  2017  2016  2015 

1   Modernizace BČOV  ČIŽP ‐ odložené 
poplatky  64 699 ‐4 496 

2   Modernizace BČOV  MŽP ‐ dotace z FS a  
SFŽP  249 590 ‐2 465

3   Kanalizace a ČOV 
Horní Jelení 

MŽP ‐ dotace z FS a 
SFŽP  23 190     22 002 

4   Skupinový vodovod 
Holicko 

MŽP ‐ dotace z FS a 
SFŽP  91 208     47 981 

5  
Zajištění kvality 
pitné vody pro 
skupinnový vodovod 
Přelouč 

MŽP  71 872  21 318  39 579

6  
Splašková kanalizace 
Škudly a Lhota pod 
Přeloučí 

MŽP  7 959  7 167  792

7   Kanalizace Dašice  
Zminný  MŽP  7 269  3 527  3 648

8  
Nákup automobilu s 
alternativním 
pohonem (2 ks) 

SFŽP  460  ‐38  460

9  

Odstranění zápachu 
ze zakryté 
aer.nádrže a 
odstr.zápachu z 
objektu česlovny na 
ČOV, Pardubice 

SFŽP  2 450  2 450

10   Pardubice, Opočinek ‐ kanalizace  MŽP  10 800  0

Pozn.: 
K ad 1) Vyúčtování odložených poplatků za vypouštění odpadních vod v období 1.8.2010 až 20.12.2014: 
Celková skutečná výše odložených poplatků za období 1.8.2010 až 20.12.2014 činila 64.699.309,‐ Kč. V rámci 
vyúčtování odložených poplatků za rok 2014, vznikl přeplatek v částce 4.495.720,‐ Kč, který byl dne 29.4.2015 vrácen 
zpět poskytovateli. 
K ad 2) Rozhodnutím MŽP ze dne 4.4.2016 byla společnost povinna vrátit poskytnutou investiční dotaci na investiční 
akci Modernizace BČOV ve výši 2.465.028,75 Kč za porušení Podmínek poskytnutí dotace. Dotace byla vrácena dne 
3.5.2016. 
K ad 5) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" od MŽP z roku 2017 v částce 71.872 tis. Kč          
( rok 2017: 6.534 tis.Kč, 2018: 56.268 tis.Kč, 2019: 9.070 tis. Kč). V roce 2019 došlo k čerpání dotačních prostředků. 
K ad 6) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" od MŽP z roku 2017 v částce 7.959 tis. Kč              
(rok 2017: 2.991 tis.Kč, 2018: 4.055 tis.Kč, 2019: 913 tis. Kč). V roce 2019 došlo k čerpání dotačních prostředků. 
K ad 7) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" od MŽP z roku 2017 v částce 7.269 tis. Kč              
(rok 2017: 2.352 tis.Kč, 2018: 3.677 tis.Kč, 2019: 1.240 tis. Kč). V roce 2019 došlo k čerpání dotačních prostředků. 
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K ad 8) Výše dotace dle "Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP"z roku 2017 v částce 460 tis. Kč. Na  základě "Výzvy 
SFŽP k vrácení poskytnuté podpory" ze dne 27.3.2019 byla poskytovateli dne 9.4.2019 dotace ve výši 38.189,20 Kč 
vrácena, a to z důvodu porušení podmínek Smlouvy ‐ nedodržení minimálního ročního nájezdu nově pořízených 
vozidel nejméně ve výši 25.000 km.  

K ad 9) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR" z roku 2016    
a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP z roku 2018 v částce 2.449.800,‐ Kč. V roce 2019 došlo k čerpání 
dotačních prostředků v plné výši.  
K ad 10) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" ze dne 2.9.2019 v částce 10.800 tis. Kč 
(rok 2019: 4.016 tis. Kč, 2020: 6.784 tis. Kč). V roce 2019 nedošlo k čerpání dotačních prostředků. 

8 Nehmotná aktiva 

Nehmotný majetek 
Software  Pořízení investic  CELKEM 

Pořizovací cena k 1.1.2018  17 524  1 000  18 524 
Přírůstky  762  2 797  3 559 
Převody z DNM  0  ‐762  ‐762 
Úbytky  0  0  0 
Pořizovací cena k 31.12.2018  18 286  3 035  21 321 

Oprávky k 1.1.2018  15 008  0  15 008 
Odpisy daného roku  1 185  0  1 185 
Úbytky  0  0  0 
Oprávky k 31.12.2018  16 193  0  16 193 

Netto hodnota k 31.12.2018  2 093  3 035  5 128 

Software  Pořízení investic  CELKEM 
Pořizovací cena k 1.1.2019  18 286  3 035  21 321 
Přírůstky  6 083  5 124  11 207 
Převody z DNM  ‐233  ‐6 083  ‐6 316 
Úbytky  0 
Pořizovací cena k 31.12.2019  24 136  2 076  26 212 

Oprávky k 1.1.2019  16 193  0  16 193 
Odpisy daného roku  885  885 
Úbytky  ‐233  ‐233 
Oprávky k 31.12.2019  16 845  0  16 845 

Netto hodnota k 31.12.2019  7 291  2 076  9 367 

V roce 2019 došlo k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5,1 mil. Kč (SW Helios Green, SW GIST, 
SW Flowmon). 
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9 Finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Typ investice    Netto hodnota 
k 31.12.2019 

Netto hodnota 
k 31.12.2018 

Stav k 1. lednu  889  889 
Přírůstky  0  0 
Stav k 31. prosinci 889  889 

Jedná  se  o  finanční majetek  –  finanční  vklad  do  Sdružení  k vytvoření  a  využívání  digitální  technické mapy města 
Pardubic  (dále  jen DTMMP).  Sdružení  je  zájmovým  sdružením  právnických  osob  (Statutární město  Pardubice,  ČEZ 
Distribuce, a.s., Služby města Pardubic, a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., Grid Services, s.r.o. a Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.).  

10 Zásoby 

Zásoby 

Celkový přehled ‐ rozvaha Netto hodnota k 
31.12.2019 

Netto hodnota k 
31.12.2018 

Materiál    13 103  13 474 
Zboží  0  0 

Celkem    13 103  13 474 

Zásoby materiálu z převážné části tvoří: litinové tvarovky, armatury, trubky PVC apod. pro zajištění provozu,  zejména 
vodovodních, kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod apod. 

11 Obchodní a jiné pohledávky 

Obchodní a jiné pohledávky 

Celkový přehled ‐ rozvaha   Netto hodnota k 
31.12.2019 

Netto hodnota k 
31.12.2018 

Obchodní pohledávky   1) 67 785  71 211 
Daně, sociální a zdravotní pojištění  0  0 
Poskytnuté zálohy  2 539  541 
Dohadné účty aktivní  74 751  76 351 
Jiné pohledávky  22 758  48 118 

Celkem 167 833  196 221 
Pozn.: 1) pohledávky ve lhůtě splatnosti k 31.12.2019:   61.524 tis. Kč, po lhůtě splatnosti 6.261 tis. Kč 

Hodnota opravných položek na snížení hodnoty pohledávek v roce 2019 činí 2,5 mil. Kč (2018:  2,6 mil. Kč).  
Opravné položky  k pohledávkám: počáteční  stav  k 1.1.2019  ve výši 2.631  tis. Kč,  konečný  stav  k 31.12.2019  ve  výši 
2.526 tis. Kč, během účetního období došlo ke snížení opravných položek ve výši 105 tis. Kč. 

Hodnota dohadných položek aktivních je ve výši cca 74,8 mil. Kč (2018: 76,4 mil. Kč),  jedná se především o dohadnou 
položku za vodné a stočné ve výši +74,7 mil. Kč (2018: 75,5 mil. Kč).   
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Hodnota jiných pohledávek je ovlivněna v roce 2019 zejména předpisem dotací na pořízení dlouhodobého majetku dle 
„Rozhodnutí poskytovatele dotací“, a to: „Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod Přelouč“ ve výši 10,9 mil. 
Kč,, , „Kanalizace Dašice ‐ Zminný“ ve výši 0,094 mil. Kč a „Pardubice Kanalizace Opočinek“ ve výši 10,8 mil. Kč. 

12 Peněžní prostředky  

Peněžní prostředky 

Peníze 

Stav k počátku období k 1.1.  89 569 938,79  
Pohyb za období  58 600 036,60 

Stav na konci období k 31.12.  148 169 975,39  

Účetní hodnota peněz a peněžních ekvivalentů odpovídá jejich reálné hodnotě. 

13  Půjčky a úvěry 

Půjčky a úvěry (závazky) 
Netto hodnota k 

31.12.2019 
Netto hodnota k 

31.12.2018 
Úvěry (úvěr, kontokorent, ostatní půjčky)  167 869  202 156 
Návratné finanční výpomoci  0  0 
Bezúročné půjčky (ČMZRB) se státní zárukou  2 034  3 197 

Celkem  169 903  205 353 

Mínus splátky splatné za více než jeden rok  ‐139 687  ‐169 902 

Bankovní úvěry a přečerpání účtů splatné do jednoho roku  30 216  35 451 

Rozbor dlouhodobých půjček a úvěrů 
Netto hodnota k 

31.12.2019 
Netto hodnota k 

31.12.2018 
Splatné déle než 1 rok    139 687  169 902 

Celkem     139 687  169 902 
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Rozbor krátkodobých půjček a úvěrů 
Netto hodnota k 

31.12.2019 
Netto hodnota k 

31.12.2018 
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů  30 216  35 451 

Jiné krátkodobé půjčky a úvěry   0  0 

Celkem     30 216  35 451 

Rozpis splátek závazků na financování investičních akcí: 

Věřitel 

Zůstatek 
závazku k 
31.12.2019 
celkem 

Výše závazku 
celkem (předpis) 

Splat. do 
roku: 

Splaceno do 
31.12.2019 

1  
Úvěry se státní zárukou 
(bezúročné) na inv. akce ČMZRB, a.s.  15 695   2021  13 661   2 034  

2  
Úvěr ‐ splátka kupní ceny za BČOV 
Pardubice   ČSOB, a.s.  285 000   2025  169 955   115 045  

3  
Úvěr‐na inv.akci Skupinový projekt 
Labe‐Loučná ČSOB, a.s.  332 504   2026  279 680   52 824  

CELKEM  x  x  x   x  169 903  

Pozn.: 
ČMZRB = Českomoravská záruční a rozvojová banka 
ČSOB = Československá obchodní banka 

Návratné finanční výpomoci a půjčky od ČMZRB mají charakter bezúročných půjček (úvěrů) na pořízení dlouhodobého 
majetku při nulových úrokových sazbách, a to jako „zvýhodněné“ bezúročné půjčky se státní zárukou. 
Položky  dlouhodobých  bankovních  úvěrů   a  návratných   finančních   výpomocí   jsou   zajištěny   zástavním  právem 
k pozemkům, budovám a stavbám zejména ve prospěch ČMZRB, a.s. a ČSOB, a.s.  
Účetní zůstatková hodnota celkového zastaveného majetku (účetní zůstatková cena) k  31.12.2019  vykazuje výši     
103,3 mil. Kč.   

Výše nesplaceného úvěru od ČSOB  (viz. výše  ř. 2) za nákup BČOV k 31. 12. 2019  činí 115 mil. Kč.   Úvěrová smlouva 
s ČSOB,  a.s.  na  nákup  BČOV ve  výši  285  mil.  Kč  byla uzavřena dne  21. 10. 2009.  Úvěr  je  zajištěn zástavním  právem 
k nemovitostem a movitým věcem ve vlastnictví společnosti (ručení na základě prohlášení ručitele Statutárního města 
Pardubice do souhrnné výše zajišťovaného závazku v částce 183 mil. Kč bylo koncem roku 2015 ukončeno). 
Výše  nesplaceného  úvěru  ČSOB  (viz.  výše  ř.  3)  na  financování  investiční  výstavby  Skupinový  projekt  Labe‐Loučná 
k 31.12.2019 činí 52,8 mil. Kč.   
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Obchodní a jiné závazky 

Druh závazku      Zůstatek k 
31.12.2019 

Zůstatek k 
31.12.2018 

Dlouhodobé závazky         1) 229 352 257 233 

Krátkodobé závazky  198 424 201 215 

v tom: závazky k úvěrovým institucím  30 216  35 451 

   závazky z obchodních vztahů        64 569  81 322 

  daně, dotace, soc.a zdrav.poj., ostatní závazky  2) 60 753 79 945 

  dohadné účty pasivní  3) 37 881 ‐508 

  jiné závazky  4) 5 005 5 005 

Celkem   427 776  458 448 

1) 2018: dlouhodobé závazky z titulu odložené daně ve výši 73.331 tis. Kč, závazky k úvěr.institucím ve výši 169.902 tis. Kč a 
závazky ke společníkům ve výši 14.000 tis. Kč (Město Přelouč a Dašice). 2019: dlouhodobý závazek z titulu odložené daně ve výši
79.665 tis. Kč, závazky k úvěrovým institucím ve výši 139.687 tis. Kč, závazek k ovlád. osobě ve výši 10.000 tis. Kč na základě 
smlouvy o zápůjčce se Statutátním městem Pardubice na financování investiční akce "Kanalizace Opočinek II. část". 

2) 2018: jedná se zejména o dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotací "Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod
Přelouč" , "Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí", "Kanalizace Dašice Zminný" v celkové výší 45.531 tis. Kč a částka 
10.000 tis. Kč Statutární město Pardubice ‐ smlouva o zápůjčce na investiční akci "Kanalizace Opočínek II. 2019:  jedná se zejména
o dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotací "Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod Přelouč" , "Kanalizace Dašice 
Zminný"a Pardubice, Opočinek ‐ kanalizace v celkové výší 21.869 tis. Dále o závazky ke společníkům na základě smlouvy 
o poskytnutí půjčky od Města Dašice ve výši 7.000 tis. Kč na financování investiční akce "Kanalizace Dašice, místní část Zminný 
‐  I.etapa" a od Města Přelouč ve výši 7.000 tis. Kč na financování investiční akce "Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota
pod Přeloučí do kanalizačního systému Města Přelouč".

3) 2019: jedná se zejména o dohadné položky pasivní, a to: očekávané náklady za poplatky za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových na BČOV ve výši 16.031 tis. Kč, čištění odpadních vod Synthesia Semtín ve výši 10.139 tis. Kč (očekávaný přeplatek ‐
vratka pro Synthesia Semtín), poplatky za odběr podzemních vod ve výši 8.223 tis. Kč, nevyfakturované dodávky el. energie za rok 
2019 ve výši 2.645 tis. Kč. 

4) 2018:  jiné závazky ‐ přijatá bankovní záruka od spol. Marius Pedersen ke smlouvě o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod
s obsahem kalu ve výši 5.000 tis. Kč a 5 tis. Kč jistota od fyzické osoby ‐ odběratele vodného stočného za odběr od roku 2018.
2019: jiné závazky ‐ přijatá bankovní záruka od spol. Marius Pedersen ke smlouvě o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod
s obsahem kalu ve výši 5.000 tis. Kč a 5 tis. Kč jistota od fyzické osoby ‐ odběratele vodného stočného. 

Společnost  nevykazuje  žádné  závazky  po  splatnosti  na  sociální  a  zdravotní  pojištění  ani  daňové  nedoplatky    
po  splatnosti. 

15 Odložená daň  

Odložená daň 

Odložený daňový závazek 
Rozdíl daňových a účetních 
zůstatkových cen dlouhodobého 
majetku 

Stav k začátku běžného období  73 331 
Účtováno do výsledovky 6 334 
Stav ke konci běžného období  79 665 

14 Obchodní a jiné závazky
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16 Základní kapitál 

Základní kapitál  (zapsaný) 
Akcie na 
jméno v 
listinné 
podobě 

Akcie na 
majitele v 

listinné podobě 
Celkem 

Počáteční stav k 1.1.2018  1 373 515  76 339  1 449 854 

Zvýšení základního kapitálu 
peněžitými vklady a nepeněž.vklady 

0  0 

Stav na konci období k 31.12.2018  1 373 515  76 339  1 449 854 

Akcie na 
jméno v 
listinné 
podobě 

Akcie na 
majitele v 

listinné podobě 
Celkem 

Počáteční stav k 1.1.2019  1 373 515  76 339  1 449 854 

Zvýšení základního kapitálu 
peněžitými vklady a nepeněž.vklady 

0  0 

Stav na konci období k 31.12.2019  1 373 515  76 339  1 449 854 

Pozn.: nezapsaný ZK ve výši 100.835 tis. Kč z titulu upsání akcií měst a obcí. 

Základní kapitál společnosti zapsaný k 31.12.2019 činí  1 449 854 tis. Kč  ve jmenovité hodnotě 1 000,‐ Kč za akcii.  
Nezapsaný základní kapitál k 31.12.2019 v celkové výši činí 100 834 660,‐ Kč. 
O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti.  
Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál.  
Společnost v průběhu účetního období nenabyla a nemá v držení vlastní akcie. 

17  Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

O  rozdělení  zisku  společnosti  rozhoduje  valná  hromada  na  návrh  představenstva  po  přezkoumání  tohoto  návrhu 
dozorčí radou. 
Zisk  společnosti  dosažený  v účetním  období  po  splnění  daňových  povinností  podle  obecně  závazných  daňových 
předpisů  lze  použít  jako  příděl  do  rezervního  fondu,  případně  jiných  fondů  společnosti,  které  je možno  použít  na 
výplatu podílu na zisku akcionářům (dividend) a podílu na zisku statutárních orgánů společnosti (tantiém).  
Řízení kapitálu:  
Řízení vlastního kapitálu společnosti podléhá rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti. 
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18 Tržby 

Tržby/výnosy 
2019  2018 

Tržby za vodné a stočné (vč. zúčt. dohad. pol.)  620 900  590 849 

Ostatní tržby (tržby z prodeje služeb)  124 151  128 214 

Ostatní výnosy   7 713  8 166 
Celkem   752 764  727 229 

19 Odpisy 

Odpisy 
2019  2018 

Odpisy dlouhodobého majetku (úpravy hodnot dlouh. maj.)  152 988  154 541 

V roce 2019 došlo k zařazení následujících významných investičních akcí do dlouhodobého hmotného  
majetku společnosti: např.: Kanalizace a vodovod Svítkov ul. Dlouhá 23,3 mil. Kč, Vodovod Holice ul.  
Staroholická 10,5 mil. Kč, Kanalizace Opočinek II.etapa 15,7 mil. Kč. 

20  Finanční náklady/výnosy 

Finanční náklady/výnosy 
2019  2018 

Nákladové úroky  5 177  4 402 

Výnosové úroky  28  56 

Ostatní finanční náklady  1 885  1 844 

Ostatní finanční výnosy  0  0 

Výše  ostatních  finančních  nákladů  obsahuje  zejména  správní  poplatky,  poplatky  peněžním  ústavům  a  náklady 
související se zajištěním úrokových rizik dlouhodobých úvěrů.  
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21  Zaměstnanci spol., osobní náklady a poskytnutá peněžní plnění     

Zaměstnanci  2019    2018 
Kategorie:  Dělníci        189    186 

THP (technicko‐hosp. prac.)    97      96 
Celkem      286    282 

Zaměstnanci spol.: osobní náklady (v Kč) 
Zaměstnanci celkem  z toho: řídících prac. 
2019  2018  2019  2018 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  286  282  4  4 

Mzdové náklady  134 018 806  123 179 028  6 912 920  4 790 769 
Odměny členům stat.org. spol.‐představ.  577 270  2 782 596  133 990  2 329 713 
Odměny členům dozorčích orgánů spol.  494 720  579 600  0  0 
Náklady na sociální zabezpečení  45 603 271  42 688 932  2 215 713  2 160 290 

Sociální náklady  3 846 195  3 694 264  48 720  46 900 

Osobní náklady celkem  184 540 262  172 924 420  9 311 343  9 327 672 

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (v Kč) 
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

Druh plnění  statutárních   řídících  dozorčích 
2019  2018  2019  2018  2019  2018 

Půjčky a úvěry 0   
Poskytnuté záruky 0   
Důchodové připojištění  0  30 000  3 200  0  6 600  0 
Bezplatné užívání os. auta 12 000  2 139   

Jiné

Celkem  0  30 000  15 200  2 139  6 600  0 

22  Zisk na akcii     
2019      2018 

Zisk připadající na akcionáře společnosti (v tis. Kč)  27 713    11 089 
Základní ukazatel zisku na akcii (v Kč)  19,11      7,65 
Pozn.: zisk na akcii vychází z hodnoty zapsaného základního kapitálu. 
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23 Transakce se spřízněnými osobami    

Za spřízněnou osobu  je považováno Statutární město Pardubice (osoba s podstatným vlivem na hlasovacích právech 
ve společnosti). 

Kompletní zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je uvedena ve výroční zprávě společnosti za rok 2019 
jako její nedílná součást. 

K 31.12.2019 nemá společnost za Statutárním městem Pardubice žádné významné pohledávky.  

24 Události po rozvahovém dni 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by mohly mít závažný dopad do hospodářských 
výsledků společnosti. 

V Pardubicích dne 28.2.2020 

Sestavil a zpracoval: Ing. Ivana Nagyová 
vedoucí oddělení daní a účetnictví 

………………………………….. 
Ing. Martin Charvát

   předseda představenstva
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Zpráva 
nezávislého auditora 

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2019 

společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, 

a.s.

zprávu předkládá: 

SYSTEMA AUDIT a.s. 
číslo auditorského oprávnění 237 
Sukova 1935 
530 02 Pardubice 
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ZPRÁV A NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., sídlo: Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631 (dále také „Společnost") 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, 
výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za 
rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny 
v příloze této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu 
s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní inormace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním inormacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní inomace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda 
ostatní inormace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
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vypracování ostatních inormací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních inormací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní inormace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a ostatní inormace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních inormacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti 
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existjící významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v sounu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odboný úsudek a zachovávat proesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
• Identiikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní inormace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tjné dohody
(koluze ), alšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních
kontrol.
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a inormace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní
závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní inormace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší poviností upozonit v naší
zprávě na inormace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
inormace nejsou dostatečné, vyjádřit modiikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních inormací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věnému zobrazení.

Naší povinností je inormovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

SYSTEMA AUDIT a.s. 
Sukova 1935, Pardubice 
číslo auditorského oprávnění 237 
ing. Daniel Čížek 
číslo auditorského oprávnění 1868 

v Pardubicích dne 24.3.2020 
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Zpráva dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady 

k přezkoumání účetní uzávěrky, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 

Ve smyslu Zákona o obchodních korporacích, stanov společnosti dozorčí rada plní funkci kontrolního 
orgánu.  Dohlíží  na  provádění  podnikatelské  činnosti  společnosti  i  na  výkon  působnosti 
představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady jsou zapsáni v obchodním rejstříku a vyjmenováni ve 
výroční zprávě společnosti.  

Jednání představenstva  se vždy zúčastnil předseda nebo místopředseda dozorčí  rady, který byl  tak 
přímo  seznámen  s projednávanými  záležitostmi  a  rozhodnutím  představenstva.  Dozorčí  radě  byly 
pravidelně  předkládány  písemné  podklady  a  materiály  projednávané  a  schvalované 
představenstvem.  Jednání  dozorčí  rady  se  pravidelně  účastnili  předseda,  místopředseda 
představenstva  a  další  pracovníci  z  vedení  společnosti  k podání  podrobnějších  informací 
k projednávané  problematice.  Dozorčí  rada  konstatuje,  že  ve  výkonu  působnosti  představenstva 
neshledala porušení právních předpisů a stanov společnosti ani jednání proti zájmům společnosti. 

Na  svých  zasedáních  se  dozorčí  rada  zabývala  plněním  finančního  a  hmotného  plánu  společnosti, 
hodnocením  finanční  situace,  problematikou  vývoje  salda  pohledávek,  cenotvorbou  vodného  
a stočného, plněním podnikatelského záměru v oblasti  investiční výstavby a oprav  infrastrukturního 
majetku.   

Na  jednání valné hromady dne 23.5.2019 byl zvolen Výbor pro audit ve složení  Ing. Fejfar,  Ing. Bílá   
a  Ing. Exnerová. Výbor pro audit předložil dozorčí radě k projednání a schválení zprávu Výboru pro 
audit za rok 2019. Ve zprávě se konstatuje že: 

1) Valná hromada na svém jednání 23.5.2019 odsouhlasila v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.,
§ 17 pro roky 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 auditora, a to společnost SYSTEMA AUDIT a.s.,
Sukova  1935,  530  02  Pardubice. Výbor pro  audit postup  týkající  se určení  auditora  taktéž
odsouhlasil.

2) V průběhu  roku  2019  započaly  přípravné  práce  na  ověřování  některých  skutečností,  které
mají  ověřit  připravenost  společnosti  na  přechod  na  nový  informační  systém.  Byl  ověřen
a  překontrolován  způsob  postupného  slučování  dat  z dříve  používaného  SW  TES  do  SW
Helios.

3) Výbor pro audit konstatuje, že se ve společnosti postupně daří zajistit elektronická evidence
smluv, z které vyplývá, kdo za jaké uzavřené smlouvy ručí a kdo kontroluje jejich plnění.

4) Vnitřní  kontrola  v návaznosti  na  nově  zaváděný  SW  ve  společnosti  by  měla  spočívat
v průběžné implementaci v následujících oblastech:
- Kontrolní  prostředí,  kde  zaměstnanci  rozumí  předpisům  etického  chování  a  jsou

pravidelně proškolováni.
- Informační systém, včetně odpovídajících obchodních procesů, které se týkají finančního

výkaznictví a vzájemné komunikace.
- Kontrolní  činnost,  kdy  každý  nákup  musí  být  schválen  pověřeným  pracovníkem  dle

vnitropodnikové směrnice.
- Společnost provádí odsouhlasení pohledávek a závazků s největšími odběrateli.
- Společnost má podrobně zpracované interní směrnice pro konkrétní postupy

v jednotlivých oblastech ekonomických činností.
5) Byl prověřen spis auditora společnosti, který kvalifikovaně dokumentuje průběžné auditorské

práce a získané důkazní informace byly plném rozsahu použity pro závěrečný výrok auditora
za rok 2019.

Dozorčí rada zprávu Výboru pro audit za rok 2019 schválila. 
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Jako  členové  komisí  pro  zadávání  veřejných  zakázek,  hodnocení  nabídek  a  výběru  zhotovitelů 
v oblasti  investiční  výstavby  a  významných  dodavatelských  oprav  a  služeb,  dozorčí  rada 
zabezpečovala dohled nad správnou aplikací zákona o veřejných zakázkách.  

Po přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za  rok 2019 
dozorčí rada konstatuje, že neshledala nedostatky v této zprávě a v její úplnosti.  

Ve  sledovaném  období  dozorčí  rada  neobdržela  žádný  podnět  na  případnou  kontrolu  konkrétní 
činnosti.  

Na  základě  §  447  Zákona  č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních  korporacích,  a  podle  článku  36  stanov 
společnosti dozorčí rada přezkoumala postup sestavování a výsledek řádné účetní závěrky, posoudila 
návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a doporučuje valné hromadě tyto dokumenty schválit.  

Tato zpráva byla projednána a schválena dozorčí radou dne 28. 2. 2020.  

Ing. Josef Fedák  
předseda dozorčí rady  
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Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353 002

 B. Stálá aktiva B.I.+...+B.III. 003

 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x. 004

 B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje účty 012, (-)072, (-)091AÚ 005

 B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. 006

 B.I.2.1. Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007

 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ 008

 B.I.3. Goodwill účty 015, (-)075, (-)091AÚ 009

 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ 010

 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2. 011

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ 012

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093 013

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x 014

 B.II.1. Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2. 015

 B.II.1.1. Pozemky účty 031, (-)092AÚ 016

 B.II.1.2. Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017

 B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018

 B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098 019

 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021

 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ 022

 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 023

 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2. 024

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ 025

 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 026

 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x 027

 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ 028

 B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ 029

 B.III.3. Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ 030

 B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ 031

 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ 032

 B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ 033

 B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2. 034

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ 035

 B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ 036

 C. Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037

 C.I. Zásoby C.I.1+...+C.I.x 038

 C.I.1. Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 039

 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 040

 C.I.3. Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2. 041

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 5 9 3 6 9 7 2

Pardubická plavební a.s.

Labská 2746 168
Pardubice I
530 02

+20 260 -10 370 +9 890 +10 436

+16 501 -10 370 +6 131 +6 619

+16 501 -10 370 +6 131 +6 619
+6 812 -3 966 +2 846 +3 073

+6 812 -3 966 +2 846 +3 073
+9 689 -6 404 +3 285 +3 546

+3 759 +3 759 +3 817

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

 C.I.3.1. Výrobky účty 123, (-)194 042

 C.I.3.2. Zboží účty 131, 132, 139, (-)196 043

 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195 044

 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199 045

 C.II. Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3. 046

 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 048

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 049

 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 050

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka účty 481 051

 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. 052

 C.II.1.5.1.Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 053

 C.II.1.5.2.Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ 054

 C.II.1.5.3.Dohadné účty aktivní účty 388 055

 C.II.1.5.4.Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 056

 C.II.2. Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057

 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058

 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 059

 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 060

 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061

 C.II.2.4.1.Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 062

 C.II.2.4.2.Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ 063

 C.II.2.4.3.Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064

 C.II.2.4.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy účty  314AÚ, (-)391AÚ 065

 C.II.2.4.5.Dohadné účty aktivní účty 388 066

 C.II.2.4.6.Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067

 C.II.3. Časové rozlišení aktiv C.II.3.1+...+C.II.3.x. 068

 C.II.3.1. Náklady příštích období účty  381 069

 C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období účty  382 070

 C.II.3.3. Příjmy příštích období účty  385 071

 C.III. Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x. 072

 C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ 073

 C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ 074

 C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. 075

 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně účty   211, 213, 261 076

 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech účty  221, 261 077

 D. Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x. 078

 D.1. Náklady příštích období účty  381 079

 D.2. Komplexní náklady příštích období účty  382 080

 D.3. Příjmy příštích období účty  385 081

+2 831 +2 831 +3 143
+2 680 +2 680 +2 880

+2 680 +2 680 +2 880

+2 680 +2 680 +2 880
+151 +151 +263

+95 +95 +231

+56 +56 +32

+56 +56 +32

+928 +928 +674

+928 +928 +674



Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002

 A.I. Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x. 003

 A.I.1. Základní kapitál účty 411 nebo 491 004

 A.I.2. Vlastní podíly (-) účty (-)252 005

 A.I.3. Změny základního kapitálu účty (+/-)419 006

 A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x. 007

 A.II.1. Ážio účty 412 008

 A.II.2. Kapitálové fondy A.II.2.1.+...+A.II.2.5. 009

 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy účty 413 010

 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) účty (+/-)414 011

 A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty (+/-)418 012

 A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) účty 417 013

 A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty 416 014

 A.III. Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x. 015

 A.III.1. Ostatní rezervní fond účty 421, 422 016

 A.III.2. Statutární a ostatní fondy účty 423, 427 017

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x. 018

 A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) účty 428, 429 019

 A.IV.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) účty 426 020

 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-D.-A.VI 021

 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432 022

 B.+C. Cizí zdroje B.+C. 023

 B. Rezervy B.1.+...+B.x. 024

 B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 452 025

 B.2. Rezerva na daň z příjmů účty 453 026

 B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty 451 027

 B.4. Ostatní rezervy účty 459 028

 C. Závazky C.I.+C.II.+C.III. 029

 C.I. Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x. 030

 C.I.1. Vydané dluhopisy C.I.1.1.+C.I.1.2. 031

 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 473 032

 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy účty 473 033

 C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 461 034

 C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475 035

 C.I.4. Závazky z obchodních vztahů účty 479 036

 C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478 037

 C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 471 038

 C.I.7. Závazky - podstatný vliv účty 472 039

 C.I.8. Odložený daňový závazek účty 481 040

 C.I.9. Závazky - ostatní C.I.9.1.+...+C.I.9.3. 041

 C.I.9.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 042

 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní účty 389 043

 C.I.9.3. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379, 474, 479 044

 C.II. Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x. 045

+9 890 +10 436
+7 251 +7 320

+15 720 +15 720
+15 720 +15 720

+48 +48
+48 +48

-8 448 -8 374
-8 448 -8 374

-69 -74

+1 815 +1 862

+1 815 +1 862
+1 659 +1 717

+1 659 +1 717

+1 659 +1 717
+156 +145



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

 C.II.1. Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2. 046

 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 241 047

 C.II.1.2. Ostatní dluhopisy účty 241 048

 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232 049

 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324 050

 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325 051

 C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě účty 322 052

 C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361 053

 C.II.7. Závazky - podstatný vliv účty 362 054

 C.II.8. Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 055

 C.II.8.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 056

 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci účty 249 057

 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům účty 331, 333 058

 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336 059

 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 060

 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní účty 389 061

 C.II.8.7. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379 062

 C.III. Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x. 063

 C.III.1. Výdaje příštích období účty 383 064

 C.III.2. Výnosy příštích období účty 384 065

 D. Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x. 066

 D.1. Výdaje příštích období účty 383 067

 D.2. Výnosy příštích období účty 384 068

20.5.2020

akciová společnost

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

     Ing.Martin Vaško (předseda)         Jiří Komárek (člen představenstva)

+42 +37
+36 +28

+78 +80

+10 +10

+32 +34

+36 +36

+824 +1 254

+824 +1 254



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602  001

 II. Tržby za prodej zboží účty 604  002

 A. Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.  003

 A.1.      Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504  004

 A.2.      Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503  005

 A.3.      Služby účty 511, 512, 513, 518  006

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584  007

 C. Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588  008

 D. Osobní náklady D.1.+...+D.x.  009

 D.1.      Mzdové náklady účty 521, 522, 523  010

 D.2.      Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.  011

 D.2.1.        Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526  012

 D.2.2.        Ostatní náklady

 E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.  014

 E.1.      Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.  015

 E.1.1        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557  016

 E.1.2        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559  017

 E.2.      Úpravy hodnot zásob účty 559  018

 E.3.      Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559  019

 III. Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.  020

 III.1.      Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641  021

 III.2.      Tržby z prodaného materiálu účty 642  022

 III.3.      Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697  023

 F. Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.  024

 F.1.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541  025

 F.2.      Prodaný materiál účty 542  026

 F.3.      Daně a poplatky účty 531, 532, 538  027

 F.4.      Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555  028

 F.5.      Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597  029

  * * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. 030

 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.  031

 IV.1.      Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  032

 IV.2.      Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665  033

 G. Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561  034

 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.  035

 V.1.      Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  036

 V.2.      Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665  037

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 5 9 3 6 9 7 2

Pardubická plavební a.s.

Labská 2746 168
Pardubice I
530 02

+645 +655

+170 +179

+93 +105
+77 +74

+488 +488
+488 +488
+488 +488

+31 +33

+6 +10

+25 +23
-44 -45

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účty 527, 528  013



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566  038

 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.  039

 VI.1.      Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665  040

 VI.2.      Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665  041

 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579  042

 J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.  043

 J.1.      Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562  044

 J.2.      Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562  045

 VII. Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698  046

 K. Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598  047

  * Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. 048

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * 049

 L. Daň z příjmů L.1.+...+L.x.  050

 L.1.      Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599  051

 L.2.      Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592  052

  ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. 053

 M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596  054

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. 055

  * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 056

20.5.2020

akciová společnost

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

     Ing.Martin Vaško (předseda)         Jiří Komárek (člen představenstva)

+17 +20

+17 +20

+8 +9
-25 -29
-69 -74

-69 -74

-69 -74
+645 +655



Přístav  
Pardubice a.s. 
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