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

Zápis
ze 49. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 17. 5. 2017
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Aleš Fifka, Milan Drahoš, Ing. Marta Vitochová
M. Boháčková, tajemník, 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. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 6. 2017
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
3. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2016
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2017 (informativní zpráva)
5. Žádosti - nakládání s pozemky
6. Smlouvy
7. Vyjádření k územnímu řízení
8. Poskytnutí peněžitých darů
9. Projekt na organizaci Slavnostního otevření Psího parku v Polabinách
10. Rozpočtové opatření č. 4
11. Doporučení ke schválení odkupu spalovny nebezpečných odpadů
12. Diskuse
1. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 6. 2017
Starosta informoval o návrhu na program příštího jednání zastupitelstva městského obvodu.
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 515
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 28. 6. 2017 takto:
1. Zpráva starosty a místostarosty
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2016
3. Rozpočtové opatření č. 5
4. Diskuse
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
2. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Starosta informoval o nutnosti doplnění pozemku s volným pobíháním psů do obecně závazné vyhlášky
o veřejném pořádku, a to pozemku, kde se zřizuje oplocený psí park v lokalitě točny. Bez připomínek.
Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 516
Rada městského obvodu projednala a ukládá předložit návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky
Statutárního města Pardubic č. 13/2006 o veřejném pořádku, v platném znění, spočívající v doplnění
přílohy č. 1 této vyhlášky o další prostor pro volné pobíhání psů a to Psí park – Polabiny točna (část
pozemku p.č. 3702/5 k.ú. Pardubice).
T: 25. 5. 2017
Z: M. Boháčková, tajemník
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

3. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2016
Starosta seznámil členy rady s materiálem závěrečného účtu hospodaření za rok 2016. Projednáno bez
připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 517
Rada městského obvodu
- bere na vědomí návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2016 v rozsahu
předloženého materiálu
- ukládá předložit návrh závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2016
k projednání zastupitelstvu a doporučuje jeho schválení
T: 28. 6. 2017
Z: Ing. Chudomská, ved. OE
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 4. 2017 (informativní zpráva)
Členové rady se seznámili s čerpání rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku, bylo konstatováno, že
čerpání odpovídá období roku. Vzato na vědomí.
5. Žádosti - nakládání s pozemky
Ing. Řezanina podal informace k jednotlivým žádostem. V případě žádosti HBC AUTOSKLO H.A.K. z.s
nebyla žádost projednána pro nedostatek informací.
Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 518
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí města o uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu týkající se pozemků, na kterých je Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Úřad zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkem spoluvlastnickém podílu ve výši id.
39/180 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 1674/3, v rámci investiční akce MO
Pardubice II „Úprava okolí jezera Bajkal Pardubice Polabiny – I. etapa“.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
STAŽENO
Usnesení č.
Rada městského obvodu Pardubice II nemá námitek k žádosti spolku HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. o
rozšíření účelu výpůjčky na části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/12 o výměře 8.983 m2 v k.ú.
Pardubice, a to o užívání pozemku pro činnost klubu včetně umístění zázemí hokejbalového hřiště
(WC, sprcha, šatny, občerstvení, školící činnost přístřešek, bazar na hokejbalové pomůcky).
Usnesení č. 519
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3664/1 a p.p.č. 3663, vše v k. ú. Pardubice za
účelem provozování stávajících liniových staveb elektro (vrchní vedení VN 35 kV + 2 stožáry) za cenu
1.000,- Kč+DPH.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Smlouvy
Ing. Řezanina se starostou podali informace k návrhům na uzavření smluv k veřejným zakázkám.
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Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 520
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. O – MO II
01/2017 se Službami města Pardubic a.s. týkající se přistavování velkoobjemových kontejnerů, obsluhy
a výsypu odpadkových košů a obsluhy a výsypu košů na psí exkrementy v roce 2017. Změna spočívá
v navýšení předpokládaného objemu prací u obsluhy a výsypu odpadkových košů (ze 460 000 Kč na
480 000 Kč bez DPH) a obsluhy a výsypu košů na psí exkrementy (ze 180 000 na 200 000 Kč bez DPH).
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 521
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„rekonstrukce oplocení ZŠ Polabiny 1“ společnosti MIROS MAJETKOVÁ a.s. a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na tuto zakázku v ceně 909 743,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může lišit v důsledku
haléřového zaokrouhlení při fakturaci.
Výsledek hlasování:
pro 3 proti 0 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 522
Rada městského obvodu Pardubice II rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Lidická“ předložil dodavatel M - STAV CZ s.r.o. a souhlasí s uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem na tuto zakázku v ceně 1 725 616,- Kč včetně DPH. Výsledná cena se může
lišit v důsledku haléřového zaokrouhlení při fakturaci.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7. Vyjádření k územnímu řízení
Ing. Řezanina podal informaci k budování komunikační sítě UPC i o projednávaných podmínkách při
provádění dílčích prací. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 523
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Elektronická komunikační síť UPC,
Pardubice, Bělehradská, Ležáků, Lonkova, Stavařov“ dle projektové dokumentace ve stupni DUR
zpracované projektantem xxx – CTI PROJEKT v 04/2017, investor UPC Česká republika a.s., s těmito
podmínkami:
1. V úsecích, kde bude podzemní vedení uloženo podélně v pozemní komunikaci, bude povrch
komunikace opraven v celé její šíři.
2. Všechny příčné přechody pozemních komunikací budou řešeny protlakem, pokud je to
technicky možné.
3. Na Stavařově mezi č.p. 91 a č.p. 98 vést trasu mimo dětské hřiště.
4. V lokalitě ulic Ležáků a Partyzánů koordinovat akci s rekonstrukcí komunikací a veřejného
prostranství připravovanou MO Pardubice II.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8. Poskytnutí peněžitých darů
Starosta odůvodnil návrhy na poskytnutí peněžitých darů jak ze své rezervy v rozpočtu, tak z položky
na dary v rozpočtu na rok 2017. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích:
Usnesení č. 524
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000 Kč AVE-KONTAKT, s.r.o. /IČ 60108665/,
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, z rezervy starosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na
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rok 2017 (přesun z rezervy starosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na
rok 2017 rozpočtovým opatřením č. 4)
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 525
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. /IČ 26516471/,
Hradecká 575, 530 09 Pardubice, z rezervy starosty v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na
rok 2017 (přesun z rezervy starosty na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na
rok 2017 rozpočtovým opatřením č. 4)
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 526
Rada městského obvodu
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč Mgr. Janu Pilnému /IČ 42904650/, Kpt.
Bartoše 331, 530 09 Pardubice z položky dary v rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok
2017
- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

9. Projekt na organizaci Slavnostního otevření Psího parku v Polabinách
Starosta informoval o pracích na akci oplocení psího parku na točně s tím, že bude připravené
slavnostní otevření psího parku s doprovodným programem. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 527
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 9/2017 - Slavnostní otevření Psího
parku v Polabinách dle přílohy k tomuto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10. Rozpočtové opatření č. 4
M. Boháčková informovala o návrhu rozpočtového opatření č. 4. Jedná se provedení změn s ohledem
na předchozí schválená usnesení. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu.
Usnesení č. 528
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy k tomuto
usnesení
Výsledek hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
11. Doporučení ke schválení odkupu spalovny nebezpečných odpadů
Starosta informoval členy rady o přípravě opětovného projednávání odkupu spalovny nebezpečného
odpadu v Rybitví městem Pardubice. Podal návrh na doporučení vyjádřit podporu k odkupu. Byla
vedena diskuse. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č.
Rada městského obvodu na základě veřejného zájmu eliminace nebezpečí zprovoznění spalovny
nebezpečných odpadů v lokalitě Rybitví doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic schválit odkup
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spalovny nebezpečných odpadů od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. v lokalitě
Rybitví.
Výsledek hlasování:
pro 2 proti 1 zdržel se 2
Usnesení nebylo přijato.
12. Diskuse
- p. Hanzlík upozornil na skleněné střípky na zámkové dlažbě na náměstí v Polabinách I
- p. Drahoš podal informaci k upozornění na spadlý strom ve slepém rameni Labe – vysvětleno, že jde o
povinnou součást – vytvoření přirozeného prostředí živočichům
- p. Drahoš informoval o tom, že občané si stěžují na to, že z velkých květináčů na náměstí Polabiny III
si děti dělají hrací plochu
- Ing. Vitochová upozornila na označení blokového čištění od ulice Družby, kde probíhá rekonstrukce,
auta parkují ve větší míře v lokalitě blokového čištění. Omezení parkování není vhodné, navrhuje
blokové čištění provést po ukončení rekonstrukce ul. Družby.

Příloha k usnesení č. 524, 525, 526, 527, 528

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.

…………………………………………………………………….
místostarosta

..…………………………………………………………………
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 18. 5. 2017
Zapsala: M. Boháčková
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Příloha k usnesení RMO č. 524 ze dne 17. 5. 2017

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
AVE-KONTAKT, s.r.o.
zastoupený PaedDr. Janem Mazuchem, jednatelem
se sídlem Štrossova 239, 530 03 Pardubice
IČ 60108665
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 4.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho
bankovní účet č.: xxx.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 524 ze dne
17. 5. 2017.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

---------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

---------------------------------PaedDr. Jan Mazuch
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Příloha k usnesení RMO č. 525 ze dne 17. 5. 2017

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s.
zastoupený Bc. Michalem Drenkem, předsedou
se sídlem Hradecká 575, 530 09 Pardubice
IČ 26516471
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

darovací

smlouvu

I.
Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 2.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce poukáže finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho
bankovní účet č.:xxx.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 525 ze dne
17. 5. 2017.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

---------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

---------------------------------Bc. Michal Drenko
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Příloha k usnesení RMO č. 526 ze dne 17. 5. 2017

DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
IČ 00274046
(dále jen „dárce“)
a
Mgr. Jan Pilný
bytem Kpt. Bartoše 331, 530 09 Pardubice
IČ 42904650
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

darovací

smlouvu
I.

Dárce poskytne peněžitý dar ve výši 3.000 Kč. Obdarovaný tento peněžitý dar přijímá.
II.
Dárce finanční prostředky uvedené v článku I. této smlouvy vyplatí Mgr. Janu Pilnému v hotovosti na
pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice II po podpisu darovací smlouvy.
III.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek.
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 526 ze dne
17. 5. 2017.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Dárce:

Obdarovaný:

----------------------------------------Mgr. Bc. Radek Hejný

----------------------------------------Mgr. Jan Pilný
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Městský obvod Pardubice II | Rada městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Příloha k usnesení RMO č. 527 ze dne 17. 5. 2017

Projekt č. 9/2017

Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách

Organizátor:

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II

Cíl:

Představit a seznámit občany s novou možností venčení psů v Polabinách

Cílová skupina: Občané a návštěvníci městského obvodu
Organizace:

Městský obvod zorganizuje slavnostní otevření Psího parku v Polabinách, součástí
slavnostního otevření bude ukázka výcviku psů, veterinární poradna a poradna pro
výcvik psů

Místo konání: Travnatá plocha uvnitř točny MHD mezi ulicemi K. Šípka a Kosmonautů
Termín:

29. 5. 2017 od 15:00 do 17:00 hod

Zveřejnění:

Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, na
facebooku a na webových stránkách městského obvodu

Financování:

Výdaje na organizaci Slavnostního otevření Psího parku v Polabinách hradí městský
obvod Pardubice II z rozpočtu na rok 2017 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno
dále

Rozpočet:

10.000,- Kč

Výdaje:

dohoda o provedení práce
služby
pohoštění
materiál, dary, ostatní

Úhrady:

Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb,
dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení prací apod.

Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 17. 5. 2017 usnesením
č. 527.

starosta
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 528 ze dne 17. 5. 2017

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017
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 nemění.

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
V části příspěvky a dary se celkové výdaje zvyšují o

6,0 tis. Kč

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o
3,0 tis. Kč
zařazují se finanční dary v celkové výši
9,0 tis. Kč
− 6,0 tis. Kč je přesunuto z rezervy starosty, 3,0 tis. Kč je na vrub této položky; viz
předchozí bod jednání
V části kultura (ostatní) se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami
• položka Polabinské čarodějnice se snižuje o
10,0 tis. Kč
− akce se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila, je proto navrženo použít část
prostředků na nově zařazovanou akci
• zařazuje se položka Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách ve výši
10,0 tis. Kč
− jedná se o slavnostní otevření psího parku nově zřízeného u zastávky Polabiny, točna;
prostředky jsou přesunuty z akce Polabinské čarodějnice
V části rezervy dochází ke snížení o

6,0 tis. Kč

• rezerva starosty se snižuje o
− přesun do části příspěvky a dary

6,0 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.
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Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 528 ze dne 17. 5. 2017

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2017
(po rozpočtovém opatření č. 4)
A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY
Aktuální
rozpočet

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Podíl na sdílených daních - DPH
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)
(investiční akce - transfer z MmP)
(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)
(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP)
(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP)
Správní poplatky
Místní poplatky
- poplatky ze psů
- poplatky za užívání veř. prostranství
- poplatek za odpady

Změna +/-

Rozpočet po
RO č. 4

15 622,9
(27 345,7)
(-7 018,6)
(2 369,0)
(-8 000,0)
(1 000,0)
(-73,2)
150,0
9 500,0
500,0
1 000,0
8 000,0

15 622,9
(27 345,7)
(-7 018,6)
(2 369,0)
(-8 000,0)
(1 000,0)
(-73,2)
150,0
9 500,0
500,0
1 000,0
8 000,0

1,0
70,0
300,0
10,0
50,0
350,0

1,0
70,0
300,0
10,0
50,0
350,0

PŘÍJMY CELKEM

26 053,9

26 053,9

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016

25 296,7

25 296,7

CELKEM

51 350,6

51 350,6

-391,0

-391,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)
Příjmy ostatní
Příjmy knihovna
Příjmy na zabezpečení voleb do PS

SOCIÁLNÍ FOND
III. ZDROJE CELKEM
Příjmy + financování

50 959,6
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0,0

50 959,6

B. VÝDAJE
14 VNITŘNÍ SPRÁVA

11 270,0

Platy zaměstnanců
Odměny – členové zastupitelstva
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO
Dohody a odměny členů komisí a výborů
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)
Drobný dlouhod. majetek
Energie (voda, teplo, el. energie)
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomunikací
Poplatky bance
Školení, vzdělávání
Ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)
Opravy a udržování ÚMO
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady
Zabezpečení voleb do PS
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5 500,0
1 340,0
10,0
50,0
2 320,0
200,0
110,0
200,0
20,0
300,0
50,0
50,0
90,0
380,0
(110,0)
(270,0)
235,0
25,0
30,0
10,0
350,0
12 490,0

Energie (voda, el. energie)
Poradenství, konzultace, studie
Péče o zeleň
- zeleň
- seč trávníků
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)
Odpady
- zeleň
- výsyp košů na psí exkrementy
- komunální odpad
Investice - životní prostředí (včetně PD)
- rekonstrukce hřiště u slona
- drobné investice
- kontejnerové ohrádky
- sezení u mostu P. Wonky
- psí park
- oplocení ZŠ Družstevní

40,0
60,0
4 830,0
(2 530,0)
(2 300,0)
1 600,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
2 750,0
(500,0)
(200,0)
(250,0)
(300,0)
(500,0)
(1 000,0)
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11 270,0
5 500,0
1 340,0
10,0
50,0
2 320,0
200,0
110,0
200,0
20,0
300,0
50,0
50,0
90,0
380,0
(110,0)
(270,0)
235,0
25,0
30,0
10,0
350,0
12 490,0
40,0
60,0
4 830,0
(2 530,0)
(2 300,0)
1 600,0
1 450,0
(100,0)
(250,0)
(1 100,0)
2 750,0
(500,0)
(200,0)
(250,0)
(300,0)
(500,0)
(1 000,0)

Středisko úklidových prací
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)
- ochranné pomůcky
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku
- energie (voda, teplo, el. energie)
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- opravy a udržování

1 760,0
1 130,0
403,0
60,0
50,0
40,0
6,0
51,0
(41,0)
(10,0)
20,0

1 760,0
1 130,0
403,0
60,0
50,0
40,0
6,0
51,0
(41,0)
(10,0)

21 930,0

21 930,0

27 DOPRAVA
Poradenství, konzultace, studie
Opravy a udržování komunikací
Investice - doprava
- Družby - 1. etapa - podíl MO
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP
- Družby - 2. etapa - PD
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1
- Lidická
- Stavbařů, Rosická - PD
- Ležáků, Partyzánů - PD
- Gagarinova - PD
- chodník u Bajkalu
- PD na akce ITI
- investice ostatní vč. PD
- Ke Koupališti - chodníky - podíl MO

20,0

100,0
4 000,0
17 830,0
(8 050,0)
(-8 000,0)
(+50,0)
(14 000,0)
(2 300,0)
(240,0)
(240,0)
(100,0)
(150,0)
(200,0)
(200,0)
(300,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY

325,0

Rezerva na dotace
- dotace MŠ Zvoneček - keramické dílny, školní akademie
- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaj
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa
- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti
- dotace SK lyžařů Polabiny - činnost
- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - X. Fest. pěvec. sborů
- dotace Lentilce - kroužky arteterapie
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže
- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost
- dotace SDH Pardubice-Polabiny - činnost Mladých hasičů
- dotace RIC, z.s. - akce pro děti
- dotace Spolku Montessori Pardubice - zimní škola v přírodě
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116,0
13,5
8,0
14,5
8,0
3,0
11,0
12,0
3,5
5,0
10,0
16,5
20,0
11,0
7,0
7,0

100,0
4 000,0
17 830,0
(8 050,0)
(-8 000,0)
(50,0)
(14 000,0)
(2 300,0)
(240,0)
(240,0)
(100,0)
(150,0)
(200,0)
(200,0)
(300,0)
+6,0

331,0
116,0
13,5
8,0
14,5
8,0
3,0
11,0
12,0
3,5
5,0
10,0
16,5
20,0
11,0
7,0
7,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti
Dary obyvatelstvu a organizacím
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice
- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny
- fin. dar AVE-KONTAKT
- fin. dar HBC AUTOSKLO H.A.K.
- fin. dar J. Pilnému

14,0
36,0
5,0
4,0
-

34 KULTURA (OSTATNÍ)

-3,0

+4,0
+2,0
+3,0
1 977,0

Knihovna
- platy zaměstnanců
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)
- knihy
- drobný dlouhodobý majetek
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)
- energie (voda, el. en., teplo)
- poštovné
- služby telekomunikací
- ostatní služby
- příspěvek na stravování
- ostatní služby
- běžné opravy a údržba
- úpravy knihovny
- akce knihovny
Koncerty na Pergole
Staročeská pouť
Vánoční akce
Masopust
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"
Jarní koncert v Arše
Polabinské čarodějnice
Den dětí
Drakiáda
Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách
Náklady na Pravobřežní zpravodaj
Životní jubilea občanů – dárky
Rezerva na akce obvodu
REZERVY

0,0

1 110,0
420,0
157,0
120,0
30,0
20,0
60,0
4,0
15,0
64,0
(14,0)
(50,0)
20,0
180,0
20,0
65,0
300,0
90,0
25,0
5,0
7,0
25,0
40,0
10,0
140,0
115,0
45,0

420,0
157,0
120,0
30,0
20,0
60,0
4,0
15,0
64,0
(14,0)
(50,0)
20,0
180,0
20,0

+10,0

50 959,6
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65,0
300,0
90,0
25,0
5,0
7,0
15,0
40,0
10,0
10,0
140,0
115,0
45,0

-10,0

40,0
40,0
15,0
2 872,6

VÝDAJE CELKEM

1 977,0
1 110,0

2 967,6

Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva místostarosty
Rezerva rozpočtu

14,0
33,0
5,0
4,0
4,0
2,0
3,0

-6,0

2 961,6
40,0
34,0
15,0
2 872,6

-6,0

0,0

50 959,6

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2017
(po rozpočtovém opatření č. 4)
(v tis. Kč)
Aktuální
rozpočet

1. Příjmová část
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních
prostředků na platy a odměny

Změna +/-

Rozpočet po
RO č. 4

391,0

391,0

58,8

58,8

449,8

449,8

Příspěvek na stravování zaměstnanců

206,0

206,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců

130,0

130,0

61,0

61,0

2,0

2,0

50,8

50,8

449,8

449,8

Zůstatek účtu k 31.12.2016
PŘÍJMY CELKEM

2. Výdajová část

Příspěvek na volnočasové aktivity
Poplatky za vedení účtu
Rezerva fondu
VÝDAJE CELKEM
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