
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
  
 
                                                         

Z á p i s 
z 46. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 8. 2013  
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný  
                 Miroslava Boháčková, tajemník  
 
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program :  
1. Program zastupitelstva dne 25. 9. 2013  
2. Příspěvky z rozpočtu na rok 2013 
3. Nebytové prostory 
4. Investice – oznámení výběrového řízení 
5. Smlouvy 
6. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí roku 2013  
7. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.7.2013 
8. Návrh změny nařízení o tržním řádu a návrh změny obecně závazné vyhlášky o omezení 
    propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 
1. Program zastupitelstva dne 25. 9. 2013  
Starosta seznámil členy rady s návrhem programu jednání zářijového zastupitelstva.. Hlasováno  
o návrhu: 
Usnesení č. 488 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 25. 9. 2013: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2013                      
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Realizace investičních akcí z programu rozvoje 
5. Rozpočtový výhled 2015 - 2017 
6. Volba člena Finančního výboru ZMO Pardubice II 
7. Stanovení odměny neuvolněného člena zastupitelstva 
8. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Příspěvky z rozpočtu na rok 2013 
Starosta seznámil členy rady s dvěma žádostmi o poskytnutí příspěvku. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 489 
Rada městského obvodu schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu na rok 2013 
- Komorní filharmonii Pardubice ve výši 10000 Kč na slavnostní koncert u příležitosti 80. 
narozenin prvního šéfdirigenta Libora Peška, zahájení 45. koncertní sezony Komorní 
filharmonie Pardubice a 35. výročí založení Konzervatoře Pardubice na vrub rezervy na 
příspěvky v kapitole kultury rozpočtu městského obvodu na rok 2013 
- Gymnáziu, ul. Mozartova 443, Pardubice ve výši 6000 Kč na předplatné Cyklu pro školy ve 
Státní opeře Praha pro žáky školy na vrub rezervy starosty městského obvodu v rozpočtu 
městského obvodu na rok 2013  



- a ukládá zařadit poskytnutí příspěvků do rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatřením 
T: 27. 9. 2013 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Nebytové prostory 
Se žádostí o pronájem dalšího nebytového prostoru pro provozovnu kadeřnictví seznámila členy rady 
M. Boháčková. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 490 
Rada městského obvodu souhlasí se změnou a upřesněním nájemní smlouvy ze dne 30.12. 
2005 ve znění dodatků č. 1 a 2 na nebytové prostory ve 2. patře a v suterénu objektu čp. 124 až 
129 ul. Chemiků, ve vchodě čp. 129 stojícím na pozemcích označených jako st.p.5812, 5813, 
5814, 5815, 5816 a 5817 v k.ú. a obci Pardubice, část obce Polabiny uzavřené s Jiřím Veselým, 
nar. 9.7.1972, IČ 73595292, bytem Husova 1848, 530 03 Pardubice spočívající ve snížení 
výměry pronajatých prostor a to z původních 70,79 m2 na 51,71 m2 nacházejících se v suterénu 
objektu, zúžení účelu nájmu z kadeřnictví s drobným prodejem a příruční sklad materiálu a 
zboží na příruční sklady materiálu a zboží, přičemž nájemné bude činit 456,75 Kč/m2/rok. 

Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové 
výměře 54,19 m2 ve 2. patře objektu čp. 124 až 129 ul. Chemiků, ve vchodě čp. 129 stojícím na 
pozemcích označených jako st.p.č. 5812, 5813, 5814, 5815, 5816 a 5817 v k.ú. a obci 
Pardubice, část obce Polabiny s Jiřím Veselým, nar. 9.7.1972, IČ 73595292, bytem Husova 
1848, 530 03 Pardubice, účel nájmu kadeřnictví s doplňkovým prodejem, výše nájemného 
912,50 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 

Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Investice – oznámení výběrového řízení 
Starosta seznámil členy rady s oznámením veřejných zakázek na základě přijatých usnesení 
z předchozích jednání rady. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 491 
Rada městského obvodu 
1) oznamuje zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Centrum Polabiny 4 - 2. 
etapa“ podle ust. § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
2) vyzývá k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace zájemce Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., COLAS CZ a.s., MIROS dopravní stavby a.s., SKANSKA a.s., Služby města 
Pardubic a.s. a ukládá uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele – na internetových 
stránkách města www.vzmmp.cz, 
3) jmenuje hodnotící komisi, která zároveň provede otevření obálek s nabídkami a 
vyhodnocení kvalifikace uchazečů, ve složení: Jiří Srbek (náhradník Milan Drahoš), PaedDr. 
Jan Mazuch (náhradník Jaroslava Horáková), Richard Urban (náhradník Leoš Malina), Ing. 
Tomáš Řezanina (náhradník Tomáš Kozák), Miroslava Boháčková (náhradník Ing. Jitka 
Chudomská), 
4) ukládá hodnotící komisi předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. 
Z: Ing. Řezanina 
T: 11.9.2013 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 492 
Rada městského obvodu 
1) oznamuje zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Vnitroblok Brožíkova 424-
426““ podle ust. § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 



2) vyzývá k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace zájemce AUTUS I. s.r.o., 
EUROVIA a.s., Služby města Pardubic a.s., Agrostav a.s., STRABAG a.s. a ukládá uveřejnit 
zadávací dokumentaci na profilu zadavatele – na internetových stránkách města 
www.vzmmp.cz, 
3) jmenuje hodnotící komisi, která zároveň provede otevření obálek s nabídkami a 
vyhodnocení kvalifikace uchazečů, ve složení: Jiří Srbek (náhradník MUDr. Miroslav Šimko), 
Milan Drahoš (náhradník Ing. Jaroslav Vávra), Ing. Martin Mojžíš (náhradník Marta 
Vitochová), Ing. Tomáš Řezanina (náhradník Tomáš Kozák), Miroslava Boháčková (náhradník 
Ing. Jitka Chudomská), 
4) ukládá hodnotící komisi předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. 
Z: Ing. Řezanina 
T: 11. 9. 2013 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Smlouvy 
Starosta odůvodnil návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zakázku oprav chodníků živičným 
kobercem, spočívající v rozšíření předmětu díla o chodníky u Šedivce. Projednáno bez připomínek.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 493 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se 
společností COLAS CZ a.s. na zakázku „Opravy chodníků živičným kobercem 2013“, který 
spočívá v rozšíření předmětu díla o chodníky u Šedivce (80 m2), Sedláčkova 446 (215 m2), 
Brožíkova podél 435 a 436 (990 m2), Brožíkova podél 427 a 430 (820 m2) a doplnění položky 
vyrovnávka z ABS tl. 0-3 cm s jednotkovou cenou 1890 Kč bez DPH / t za předpokladu 
pokrytí finančními prostředky prostřednictvím rozpočtového opatření. Cena bude fakturována 
dle skutečnosti podle smluvních jednotkových cen a její celková výše nepřesáhne 3 mil. Kč bez 
DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí roku 2013  
Zprávu přednesla M. Boháčková. Projednání výsledků I. pololetí navazuje na již hodnocené čerpání 
rozpočtu k 31.6.2013 v měsíci červenci na jednání rady. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 494 
Rada městského obvodu projednala vyhodnocení hospodaření městského obvodu  
za I. pololetí roku 2013 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a ukládá předložit jej ke schválení 
zastupitelstvu. 
T: 25.9.2013 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.7.2013 
Výsledek čerpání rozpočtu roku 2013 k 31.7. byl projednán bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 495 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.7.2013 v rozsahu přílohy k 
tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Návrh změny nařízení o tržním řádu a návrh změny obecně závazné vyhlášky o omezení 
    propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
Předložené návrhy změn odůvodnila M. Boháčková. Projednáno bez návrhů a připomínek.. Hlasováno o 
návrzích: 



Usnesení č. 496 
Rada městského obvodu projednala návrh předložené změny Nařízení města Pardubic č. 
1/2003 o tržním řádu týkající se regulace tzv. podomního a pochůzkového prodeje bez 
připomínek. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 497 
Rada městského obvodu projednal návrh předložené novely Obecně závazné vyhlášky č. 
3/2013 o omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her bez  
připomínek.  
Výsledek hlasování:                                                                         pro 4 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 494, 495 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  



Příloha k usnesení č. 494 

                                                                                                        

Městský obvod Pardubice II        
 
 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II  
za I. pololetí roku 2013 

 
 

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2013 včetně rozpočtu sociálního 
fondu byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 
12.12.2012 usnesením č. 71. Na celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje. 

 
V průběhu I. pololetí byla provedena dvě rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání ZMO dne 27.3.2013 usnesením  

č. 76.  
 
Tímto opatřením byly do rozpočtu zapojeny především dotační prostředky na zajištění 

volby prezidenta, příspěvky poskytované jednotlivým organizacím a dále byly prováděny 
úpravy některých položek tak, aby odpovídaly skutečnosti.  

 
V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné změny. 
 
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání ZMO dne 26.6.2013 usnesením 

č. 86. 
 
Ve zdrojové části rozpočtu došlo zejména k zapojení rozdílu mezi skutečným  

a plánovaným zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 a k zapojení prostředků 
z doplatku místního poplatku za jiná technická herní zařízení za roky 2010-2011. Zapojeny 
byly také prostředky na zabezpečení konání místního referenda apod. 

 
Ve výdajové části byly největší úpravy prováděny v části doprava, kde byly navýšeny 

investiční prostředky na realizaci centra Polabiny 4 a rekonstrukci vnitrobloku Brožíkova čp. 
424-6. Zařazeny byly další schválené příspěvky a také byly provedeny úpravy některých 
rozpočtových položek dle přijatých usnesení rady. 
 

V rozpočtu sociálního fondu došlo k zařazení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2012 
(resp. rozdílu mezi plánovaným a skutečným zůstatkem) a ve výši tohoto rozdílu byla 
zařazena rezerva fondu. 
 
 Po obou provedených rozpočtových opatřeních zůstaly nadále veškeré výdaje plně 
kryty celkovými zdroji. 
 
 
Čerpání rozpočtu k 30.6.2013 
 
Příjmová část rozpočtu 
 

Příjmová část rozpočtu byla v průběhu I. pololetí r. 2013 naplňována jak příjmy 
vlastními, tak převodem podílů na sdílených daních.  

 



Příloha k usnesení č. 494 

Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2013, současná nízká výše 
plnění je dána realizovaným transferem první splátky podílu z místních poplatků za odpad do 
rozpočtu města. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je plnění sdílených daní 
dokonce o něco málo nižší, žádné výrazné zlepšení tedy zřejmě nelze očekávat. 

 
Podstatným zdrojem vlastních příjmů jsou vybrané místní poplatky (za odpady, za 

užívání veřejného prostranství a ze psů). Plnění u téměř všech druhů příjmů je nižší než 
v předchozím roce. Mimořádným příjmem je příjem z doplatku místního poplatku za provoz 
jiných technických herních zařízení, který jedna firma uhradila poplatek jednorázově a jedna 
jej postupně splácí. 

 
Výdajová část rozpočtu 
 

V průběhu první poloviny roku byly finanční prostředky čerpány především na 
zabezpečení činnosti úřadu, péči o zeleň, na opravy a udržování komunikací a také na 
zabezpečení provozu organizačních složek, tj. knihovny a střediska úklidových prací. 

 
Výdaje kapitoly vnitřní správa byly čerpány úměrně období roku, v položce služby 

pošt je promítnuta platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu místního 
poplatku za odpady (cca 185 tis. Kč). V  kapitole jsou zahrnuty rovněž výdaje na zabezpečení 
volby prezidenta a konání místního referenda. 

 
Výdaje rozpočtových položek kapitoly životní prostředí byly čerpány na zajištění péče 

o zeleň včetně sečí trávníků, zajištění sběru a svozu odpadů, na zajištění oprav a údržby 
veřejných prostranství a v neposlední řadě také na zabezpečení činnosti střediska úklidových 
prací. 

 
V části doprava byly finanční prostředky vynakládány zatím hlavně na opravy  

a udržování komunikací, investiční akce budou zahajovány teprve v tomto pololetí. 
 
Z části školství, mládež, tělovýchova a z části kultura byly poskytnuty všechny 

příspěvky schválené prvním rozpočtovým opatřením, další byly poskytnuty v červenci  
a v srpnu.  

 
 V kapitole kultura byly prostředky dále čerpány na úhradu nákladů spojených s tiskem 
a roznáškou Pravobřežního zpravodaje, na nákup dárků a květin k životním jubileím občanů  
a na konání promenádních koncertů na Pergole. Hlavní část výdajů této kapitoly však tvoří 
finanční prostředky vynakládané na činnost knihovny. 
 
Rozpočet sociálního fondu 
 

Rozpočet sociálního fondu je měsíčně naplňován procentem z hrubých mezd. 
Prostředky byly čerpány na stravování zaměstnanců, na ozdravný program a úhradu poplatků 
za vedení účtu, realizována byla také první část výplaty příspěvku na reprezentaci 
zaměstnanců. 

 
Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních 

prostředků na jednotlivých běžných účtech. 
 
Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvodu z účetní závěrky 

k 30.6.2013. 



Příloha k usnesení č. 495

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 17 204,7 8 676,9
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 522,2) (+13 799,2)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 317,5) (-5 122,3)

Správní poplatky 300,0 117,6
 - za VHP 50,0 27,0

 - ostatní 250,0 90,6

Místní poplatky 10 896,6 10 486,8
 - poplatky ze psů 700,0 558,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 979,6

 - poplatek za odpady 8 100,0 8 022,7

 - poplatek za provoz jiných tech. her. zaříz. (doplatek) 1 096,6 926,5

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 100,0 46,0
Přijaté sankční platby 50,0 72,4
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 5,0 3,7
Příjmy knihovna 50,0 35,9
Příjmy z prodeje dřeva 15,0 11,0
Příjmy na zabezpečení místního referenda 175,0 -

DOTACE

Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb 380,0 380,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  29 476,3 19 830,3

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2012 + fin. vypořádání 2012 14 149,1 -7 633,0

CELKEM 43 625,4 12 197,3

SOCIÁLNÍ FOND -339,0 -176,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 43 286,4 12 021,0

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31.7.2013

Čerpání k 31.7.2013



Příloha k usnesení č. 495

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 309,8 5 771,4

Platy zaměstnanců 4 700,0 2 494,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 213,0 716,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 24,0

Sociální pojištění 1 430,0 770,6

Zdravotní pojištění 545,0 295,0

Ostatní povinné pojistné 22,0 14,4

Ochranné pomůcky 15,0 6,6

Odborná literatura, zákony 30,0 5,4

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)30,0 3,1

Další materiál 120,0 49,5

Energie (voda, teplo, el. energie) 210,0 99,9

Pohonné hmoty 20,0 7,3

Služby pošt 350,0 249,4

Služby telekomunikací 65,0 27,7

Poplatky bance 80,0 58,9

Pronájem garáže 12,0 11,8

Poradenské služby 20,0 8,5

Školení, vzdělávání 60,0 27,4

Ostatní služby 466,0 254,9

 -  příspěvek na stravování (86,0) (49,2)

 -  ost. služby (380,0) (205,7)

Opravy a udržování ÚMO 100,0 28,9

Software 30,0 5,3

Cestovné 15,0 2,9

Pohoštění 25,0 5,3

Dary obyvatelstvu a organizacím 57,0 37,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,2

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 -

Zabezpečení prezidentských voleb 389,8 389,8

Zabezpečení místního referenda 175,0 159,8

Záloha pokladně - 15,8
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 878,0 3 572,5

Voda (veřejnost) 10,0 0,4
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 13,4

Poradenství, konzultace, studie       40,0 14,2

Péče o zeleň 4 405,0 1 729,9

- zeleň (2 405,0) (1 088,7)

- seč trávníků (2 000,0) (641,2)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 493,0

Odpady 1 521,0 508,3

(náklady na svoz odpadu) (+7 315,5) (+5 122,3)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 315,5) (-5 122,3)

- zeleň (95,0) (25,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (95,2)

- komunální odpad (1 196,0) (388,1)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 12,8

Středisko úklidových prací 1 672,0 800,5

  - platy zaměstnanců 1 085,0 529,6

  - sociální pojištění 285,0 131,1

  - zdravotní pojištění 100,0 47,2

  - ostatní povinné pojištění 5,0 2,9

  - ochranné pomůcky 50,0 40,1

  - další materiál 10,0 5,5

  - DDHM vč. nářadí 20,0 3,3

  - energie (voda, teplo, el. energie) 32,0 11,8

  - služby telekomunikací 5,0 2,3

  - ostatní služby 60,0 20,5

    - příspěvek na stravování (35,0) (19,6)

    - ostatní služby (25,0) (0,9)

  - opravy a udržování 20,0 6,2

27  DOPRAVA 18 825,0 1 798,4

Poradenství, konzultace, studie 25,0 14,0
Opravy a udržování komunikací 4 000,0 1 761,8

Investice - doprava 14 800,0 22,6

- centrum Polabiny 4 (11 800,0) (22,6)

- investice ostatní vč. PD (3 000,0) -
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 321,0 259,2

Příspěvek ZUŠ Polabiny - soutěž ve hře na akordeon 25,0 25,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soustředění mládeže 10,0 10,0
Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička 5,0 5,0
Příspěvek Tenis Club Victoria Pce - činnost 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 8,0 8,0
Příspěvek HBC DDM Alfa -činnost 20,0 20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR 50,0 50,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - zakoupení týpí 7,5 7,5
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 8,0 8,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. r., mezin. fest.15,0 15,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 19,0 19,0
Příspěvek TJ Sokol Polabiny - nájemné, Den dětí 25,0 25,0
Příspěvek MŠ Mladých - akce pro děti 6,9 6,9
Příspěvek MŠ Odborářů - Den dětí 4,8 4,8
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 10,5 10,5
Příspěvek MŠ a ZŠ Noe - Den dětí 2,0 2,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 6,5 6,5
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 8,0 -
Příspěvek SK vozíčkářů NEZLOMENI - akce SK 20,0 20,0
Příspěvek RIC, o.s. - akce pro děti 6,0 6,0
Rezerva na příspěvky 53,8 -

34 KULTURA 1 548,0 619,5

Knihovna 849,0 476,3
- platy zaměstnanců 370,0 241,6

- sociální pojištění 99,0 62,1

- zdravotní pojištění 35,0 22,4

- ostatní povinné pojištění 2,0 1,4

- ochranné pomůcky 3,0 1,4

- knihy 150,0 71,7

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 1,0

- další materiál 15,0 5,5
- energie (voda, el. en., teplo) 70,0 46,9
- poštovné 4,0 0,5

- služby telekomunikací 16,0 5,2

- ostatní služby 50,0 12,8

   - příspěvek na stravování (10,0) (6,9)

   - ostatní služby (40,0) (5,9)

- opravy a udržování 10,0 -

- Velikonoce v knihovně 4,0 3,8

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 -

- Výtvarná soutěž 2,0 -

- Den otevřených dveří 3,0 -

- Vánoce v knihovně 4,0 -
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Koncerty na Pergole 65,0 5,1

Staročeská pouť 250,0 -

Vánoční akce 120,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 81,0 36,1

Životní jubilea občanů – dárky 83,0 62,0

Příspěvek VUS Pce - činnost 15,0 15,0

Příspěvek Doli klub - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek pěv. sborům Pernštýn-Ludmila-Suk 5,0 5,0

Rezerva na příspěvky 60,0 -

REZERVY                                                                      2 404,6 0,0

Rezerva rady městského obvodu 27,0 -

Rezerva starosty 10,0 -

Rezerva místostarosty 15,0 -

Rezerva rozpočtu 2 352,6 -

VÝDAJE   CELKEM 43 286,4 12 021,0
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 31.7.2013

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

339,0 182,0

Zůstatek účtu k 31.12.2012 22,2 22,2

PŘÍJMY CELKEM 361,2 204,2

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 160,0 92,4

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 126,0 62,1

Příspěvek na ozdravný program 42,0 20,1

Poplatky za vedení účtu 3,0 1,7

Rezerva fondu 30,2 -

VÝDAJE CELKEM 361,2 176,3

Zůstatek
-

27,9

CELKEM 361,2 204,2

k 31.7.2013

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II


