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

 
 

 
 

Z á p i s 
ze 72. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 30. 8. 2018 
v 15:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Milan Drahoš (od 15:40 hod.), Lubomír Hanzlík (od 15:45 hod.),  

Ing. Aleš Fifka, Ing. Marta Vitochová  
                    Mgr. Monika Benešovská, tajemnice úřadu, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy 
rady s programem jednání. 
 
Program:  
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2018 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. Vánoční výzdoba 
4. Smlouvy 
5. Rozpočtové opatření č. 5 
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 19. 9. 2018 
7.  Zrušení komise Rady městského obvodu Pardubice II, odvolání předsedy a členů komise 
8.  Poskytnutí odměn členům komise rady 
9.  Žádosti – nakládání s pozemky 
10.  Vyjádření k územnímu řízení 
11.  Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
12.  Diskuse 
 
Body programu byly projednány v pořadí 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 12. 
 
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2018 
Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala zprávu o vyhodnocení hospodaření za  
1. pololetí roku 2018 na vědomí. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
Starosta odůvodnil prováděné úpravy v rozpočtu na rok 2018 – nové příjmy, nové výdaje a přesuny 
finančních prostředků v rámci položek. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 754 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou tohoto 
usnesení 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Smlouvy 
Ing. Řezanina seznámil přítomné s výsledky veřejné zakázky malého rozsahu. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 755 
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Přístřešky na kontejnery Sluneční“ předložil dodavatel TIMRA s.r.o. a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 822 708,90 Kč včetně DPH 
za podmínky, že Zastupitelstvo MO Pardubice II schválí navýšení příslušné položky rozpočtu. Výsledná 
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cena se může lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
 
5. Rozpočtové opatření č. 5 
Se zprávou seznámil přítomné starosta. V rámci tohoto rozpočtového opatření dochází k navýšení 
výdajů zejména v části životní prostředí (zálivka, opravy a udržování, investice) a v kapitole kultura 
(vánoční výzdoba). Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 756 
Rada městského obvodu 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozsahu předloženého materiálu 

schválit 
T: 19.9.2018 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 19. 9. 2018 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 757 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 19. 9. 2018 takto: 
 
          1.  Zpráva starosty a místostarosty 

2.  Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2018 
3.  Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2018 
4.  Rozpočtové opatření č. 5 
5.  Zrušení výborů zastupitelstva městského obvodu 
6.  Odměna za práci ve finančním výboru zastupitelstva MO Pardubice II 
7.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZMO 
8.  Informativní zpráva KV ZMO 
9.  Investiční akce v městském obvodě – informativní zpráva 
10.Diskuse 

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
7. Zrušení komise Rady městského obvodu Pardubice II, odvolání předsedy a členů komise 
Starosta odůvodnil zrušení komise a odvolání členů končícím volebním obdobím. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 758 
Rada městského obvodu v souvislosti s ukončením volebního období r. 2014 – 2018 dnem  
5. října 2018 ruší komisi rady městského obvodu pro školství, kulturu, mládež a sport a odvolává 
předsedu této komise xxx a další členy komise – xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx a xxx. 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato 
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8. Poskytnutí odměn členům komise rady 
Starosta přednesl návrh na poskytnutí odměn. Odměny jsou navrženy dle účasti na jednáních komise. 
Částka byla stanovena na 400,- Kč za účast na jednom jednání komise. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 759 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh starosty Městského obvodu Pardubice II na 
poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2018 členům komise rady školství, kultury, mládeže a sportu 
(nečlenům zastupitelstva). 
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval členy rady o podaných žádostech k nakládání s pozemky města. Projednáno 
jednotlivě. Starosta doplnil, že komise pro pozemky a reklamu Rady města Pardubic první návrh 
usnesení nepodpořila. Radní se v diskusi přiklonili k názoru komise s ohledem na vyjádření odboru 
majetku a investic. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č.  
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí spolku Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s. o 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 1.120 m2 na dobu určitou 10 let ode 
dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem využití pro sportovní účely klubu SK Lvíček Pardubice z.s  – 
sportování dětí s možností oplocení za podmínky bezplatného přístupu veřejnosti dle pravidel provozu 
hřiště a za podmínky, že úpravy povrchu hřiště budou provedeny na náklady spolku a po ukončení 
výpůjčky budou úpravy odstraněny, pokud nebude s městem dohodnuto jinak, avšak vždy bez nároku 
na úhradu vynaložených nákladů. Podmínkou provedení úpravy hřiště je předchozí souhlas OHA MmP. 
Výsledek hlasování: pro 0 proti 5 zdržel se 0     
Usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 760 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí spolku Spolek Tenisový klub Pernštýn  o 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře 10.659 m2 za účelem vybudování a 
užívání areálu tenisových kurtů pro sportovní činnost klubu na dobu určitou a o uzavření smlouvy o 
podmínkách provedení stavby tenisových kurtů a zázemí tenisového klubu na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře 10.659 m2 pro potřeby územního a stavebního řízení 
s podmínkou následného odkupu pozemku žadatelem a vyjmutí příslušného pozemku z nájemní 
smlouvy se společností ZEAS a.s. 
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 2     
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 761 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí Spolku PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, 
z.s. o výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 355/14 o výměře 7.137 m2 v k.ú. Pardubice za 
účelem provozování Pardubického letního kina Pernštejn na dobu 10 let za následujících podmínek: 

• zřízení trvalé přípojky elektrické energie, která nenaruší ráz krajiny, 

• podrobné dispoziční řešení kina (stánky, sezení, plátno) projednat na OHA; je třeba 
minimalizovat dopady na přírodní prostředí, krajinný ráz apod., 

• žadatel bude vypůjčený pozemek udržovat celoročně. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 762 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o rozšíření účelu nájmu části pronajatého 
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pozemku označeného jako p.p.č. 1626/1 o výměře 39 m2, a to o umístění nástupní plochy k mobilnímu 
stánku, umístění venkovního posezení a mobilního skladu o rozměru 4 m2 (pro uskladnění posezení a 
nádrže s vodou). 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 763 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí xxx o prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3677/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Pardubice pod schodištěm u restaurace Rosignano, avšak 
pouze za podmínky odstranění dřevěných přístaveb a odsouhlasení zamýšlené rekonstrukce schodiště 
odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Rada nesouhlasí s předloženým návrhem 
opláštění. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 764 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se žádostí společnosti RVB, s.r.o. o prodej části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Pardubice. Jednak se jedná o 
veřejné prostranství navazující na místní komunikaci, které není vhodné prodávat a jednak 
s požadovaným pozemkem sousedí i nemovitost ve vlastnictví třetího subjektu. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
 
10.  Vyjádření k územnímu řízení 
Ing. Řezanina seznámil přítomné se zprávou. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 765 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou  „RVDSL1816_C_E_PADD3523_PADD1HR_ 

MET k.ú. Pardubice, parc.č. 3710/1 a 3710/2“, dle projektové dokumentace ZLINPROJEKT a.s.; investor 
akce Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato 
 
11.  Vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
Zprávu uvedl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 766 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace pro účely „výstavy historických vozidel“ v okolí parku J.Srbka, pořadatel Veteran Klub 
Pardubice v termínu 6. 10. 2018. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0     
Usnesení bylo přijato 
 
Návrh na usnesení týkající se žádosti Strany Svobody a přímé demokracie byl upraven na nesouhlas a 
odůvodněn konáním 19. Staročeské polabinské pouti. 
Usnesení č. 767 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace pro účely „umístění propagačního stánku SPD“ v ul. Kpt. Bartoše v termínu 22. 9. 2018 
z důvodu konání 19. Staročeské polabinské pouti. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 768 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace pro účely umístění předzahrádky  pro nově vzniklou kavárnu-cukrárnu „Kafíčko Polabiny“ 
v  ul. J.Tomana (nám. Pol. II), provozovatel xxx v termínu 1.10. 2018 – 31.12. 2018. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
 
3. Vánoční výzdoba 
Starosta podal informace o návrhu provedení vánoční výzdoby na kruhovém objezdu na Cihelně. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 769 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje provedení vánoční výzdoby na Cihelně na kruhovém 
objezdu v rozsahu popsaném v důvodové zprávě v ceně maximálně do 200 000,- Kč včetně DPH za 
podmínky, že Zastupitelstvo MO Pardubice II schválí navýšení příslušné položky rozpočtu. 
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
Usnesení bylo přijato 
 
12.  Diskuse 
V rámci diskuse starosta informoval o akci Den dětí, která se uskuteční 6. 9. 2018. Dále informoval 
členy rady o změně v programu Polabinské pouti, kde nebudou vystupovat MIXLE v PIKSLE a nahradí je 
SABRAKADABRA. 
 
 
Příloha k usnesení č. 754 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta starosta 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 30. 8. 2018 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 
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                                                                                                                               Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 754 ze dne 30. 8. 2018 

 

 MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018 
 

Rozpočtové opatření č. 4 
 

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

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení 

rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu se navyšují o            86,0 tis. Kč  
    

• položka správní poplatky se navyšuje o        20,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení této položky (jedná se  

o poplatky za vydání rozhodnutí, ověřování listin a podpisů, za vydání výstupů z aplikace 

Czech POINT apod.) 

 

• položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o        66,0 tis. Kč 

− jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřené darovací smlouvy nebo smlouvy  

o reklamě 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

V části vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami 
 

• položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o        70,0 tis. Kč 

− položku je navrženo navýšit z důvodu potřeby naplnění požadavků GDPR: k nábytku 

v jedné z kanceláří by nebylo rentabilní doplňovat pouze uzamykatelná dvířka, je proto 

navrženo zakoupení kompletního nového nábytku a dále je potřeba k dosavadnímu 

programovému vybavení, které úřad využívá, dokoupit jeden modul  

 

• položka el. energie se přejmenovává a snižuje o        15,0 tis. Kč 

− v letošním roce hradí obvod v případě budovy úřadu již jen elektrickou energii (zbytek 

energií, tj. vodu a teplo, hradí město a s obvodem jsou platby vypořádány prostřednictvím 

finančního vypořádání), proto je položka přejmenována pouze na el. energii; rozpočet 

položky je upraven tak, aby lépe odpovídal skutečnosti a snižovaná částka je použita na 

navýšení položky na drobný dlouhodobý majetek 

 

• položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o     100,0 tis. Kč 

− z důvodu plánované výměny již nevyhovujících vchodových dveří do budovy úřadu 

nebude v letošním roce uskutečněna výmalba schodiště, částku je navrženo použít 

částečně na navýšení položky na drobný dlouhodobý majetek a částečně na zřízení 

sprchového koutu (viz níže) 

 

• položka cestovné se snižuje o          5,0 tis. Kč 
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− položka nebude v původně plánované výši letos vyčerpána, je proto navrženo její snížení  

a částka je použita na navýšení prostředků na drobný dlouhodobý majetek 

 
 

• zřizuje se nová položka zřízení sprchového koutu v budově ÚMO ve výši        50,0 tis. Kč 

− na základě požadavků zaměstnanců je navrženo zrušit jedno WC v budově a místo něj 

zřídit sprchový kout; část zaměstnanců dojíždí do práce na kole, část zaměstnanců v rámci 

pracovních povinností musí i v parném létě konat pochůzky po obvodě, a proto bylo 

zřízení sprchového koutu navrženo 

 

V kapitole kultura (ostatní) se celkové prostředky zvyšují o        66,0 tis. Kč 

 

• položka Staročeská pouť se navyšuje o         66,0 tis. Kč 

− jedná se o navýšení o výši přijatých darů a prostředků za reklamy, viz příjmová část 

  
V části rezervy dochází ke zvýšení o         20,0 tis. Kč 

         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o        20,0 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 20 372,1 20 372,1

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 170,1) (33 170,1)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 955,3) (-6 955,3)

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

(kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO

Pardubice I - transfer na MmP
(-5,0) (-5,0)

(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP) (-8 300,0) (-8 300,0)

(náklady na GDPR - transfer na MmP) (-72,6) (-72,6)

(náhrada od pojišťovny za havárii vody - transfer z MmP) (165,9) (165,9)

Správní poplatky 150,0 +20,0 170,0

Místní poplatky 9 800,0 9 800,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

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

 - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 1,0 1,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 60,0 60,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 20,0 +66,0 86,0

Příjmy na zabezpečení voleb 500,0 500,0

PŘIJATÉ DOTACE

Přijatá účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta 400,0 400,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  31 723,1 +86,0 31 809,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017 22 324,6 22 324,6

                                                                                        Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 754 ze dne 30. 8. 2018

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2018 

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 4

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -
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CELKEM 54 047,7 +86,0 54 133,7

SOCIÁLNÍ FOND -431,8 -431,8

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 53 615,9 +86,0 53 701,9
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  13 600,4 0,0 13 600,4

Platy zaměstnanců 6 000,0 6 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 800,0 1 800,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 30,0 30,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 560,0 2 560,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 215,0 215,0

Drobný dlouhod. majetek 100,0 +70,0 170,0

El. energie 100,0 -15,0 85,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 50,0 50,0

Školení, vzdělávání 150,0 150,0

Poradenství, konzultace, studie 147,4 147,4

- GDPR - podíl MO (200,0) (200,0)

- GDPR - transfer na MmP (-72,6) (-72,6)

- ostatní poradenství, konzultace, studie (20,0) (20,0)

Ostatní služby 533,0 533,0

- příspěvek na stravování (143,0) (143,0)

- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (390,0) (390,0)

Opravy a udržování ÚMO 500,0 -100,0 400,0

Cestovné 40,0 -5,0 35,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb 950,0 950,0

Zřízení sprchového koutu v budově ÚMO - +50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 14 325,0 14 325,0

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

Poradenství, konzultace, studie       70,0 70,0

Péče o zeleň 5 450,0 5 450,0

- zeleň (3 050,0) (3 050,0)

- seč trávníků (2 400,0) (2 400,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 1 800,0

Odpady 1 500,0 1 500,0

- zeleň (100,0) (100,0)

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

- komunální odpad (1 150,0) (1 150,0)

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 5,0 5,0
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Investice - životní prostředí (včetně PD) 3 350,0 3 350,0

- rekonstrukce hřiště u slona (1 000,0) (1 000,0)

- parter u knihovny (1 400,0) (1 400,0)

- drobné investice (200,0) (200,0)

- kontejnerové ohrádky Sluneční (750,0) (750,0)

Středisko úklidových prací 2 110,0 2 110,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 1 830,0 1 830,0

  - dohody 30,0 30,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 120,0 120,0

  - energie (voda, el. energie) 30,0 30,0

  - ostatní služby 80,0 80,0

    - příspěvek na stravování (50,0) (50,0)

    - ostatní služby (vč. služeb telekomunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 19 795,0 19 795,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 200,0 4 200,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Investice - doprava 15 485,0 15 485,0

- Družby - 2. etapa (3 395,0) (3 395,0)

- Lidická (2 300,0) (2 300,0)

- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - podíl MO (8 380,0) (8 380,0)

- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP (-8 300,0) (-8 300,0)

- Gagarinova - PD (250,0) (250,0)

- úpravy okolí Bajkalu (2 990,0) (2 990,0)

- PD na akce ITI (200,0) (200,0)

- stezka u zdymadla (2 050,0) (2 050,0)

- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa (1 400,0) (1 400,0)

- parkoviště Grusova - podíl MO (1 000,0) (1 000,0)

- chodníky v parku J. Srbka (800,0) (800,0)

- K. Šípka - PD (250,0) (250,0)

- Sever - centrum - PD (250,0) (250,0)

- Brožíkova - PD (250,0) (250,0)

- ostatní investice vč. PD (270,0) (270,0)

33 DOTACE A DARY 325,0 325,0

Rezerva na dotace 79,1 79,1

- dotace H. Machové - The Internat. Festival Jazz Dance Open 2018 4,1 4,1

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa 7,7 7,7

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a veřejnost 9,0 9,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 2018 13,7 13,7
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- dotace Maple Pool Club, z.s. - činnost, mezinár. juniorský turnaj 9,9 9,9

- dotace SOŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž žáků v Německu 3,3 3,3

- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. - činnost, turnaj, hokejbal do MŠ 15,2 15,2

- dotace MŠ Klubíčko - S národním bohatstvím na farmě 3,7 3,7

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XI. Festival pěveckých sborů 5,0 5,0

- dotace SK lyžařů Polabiny - pronájmy, permanentky 9,9 9,9

- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže 3,3 3,3

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a veřejnost 14,6 14,6

- dotace SK Lvíček - provoz klubu, dětský závod Lion Race 17,0 17,0

- dotace Rodinnému Integr. Centru z.s. - Tradiční svátky děti slaví v RIC 6,9 6,9

- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - Polabiny - činnost Mladých hasičů 10,9 10,9

- dotace Gymnáziu Mozartova - Brána jazykům otevřená 3,0 3,0

- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - Komorní koncert 4,3 4,3

- dotace MŠ Zvoneček - rozšíření učebny pro keramickou dílnu 4,0 4,0

- dotace Univerzitě Pardubice - Noc vědců 2018 5,9 5,9

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS 2018 - 25. bienále 15,0 15,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a veřejnost 14,5 14,5

- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - muzikálové představení 20,0 20,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 253,0 +66,0 2 319,0

Knihovna 1 266,0 1 266,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 659,0 659,0

- knihy 150,0 150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 40,0 40,0

- ostatní služby 107,0 107,0

   - příspěvek na stravování (17,0) (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb telekomunikací) (90,0) (90,0)

- běžné opravy a údržba 60,0 60,0

- úpravy knihovny 230,0 230,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 370,0 +66,0 436,0

Vánoční akce 90,0 90,0

Masopust 25,0 25,0

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

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Polabinské čarodějnice 25,0 25,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II 20,0 20,0
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Pardubice na Labi 30,0 30,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 120,0 120,0

Besedy s občany 5,0 5,0

Rezerva na akce obvodu 15,0 15,0

REZERVY                                                                      3 317,5 +20,0 3 337,5

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 3 222,5 +20,0 3 242,5

VÝDAJE   CELKEM 53 615,9 +86,0 53 701,9

1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 4

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 431,8 431,8

Zůstatek účtu k 31.12.2017 61,7 61,7

PŘÍJMY CELKEM 493,5 493,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 215,0 215,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 61,0 61,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 25,0 25,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 60,5 60,5

CELKEM 493,5 493,5

na rok 2018

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 4)
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