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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 23. 6. 2021 v 17.00 hodin 

v Arše-Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Bc. Kateřina Kosová, Lenka Kutílková, Mgr. Jan 
Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. 
Pavol Škuliga, Ing. Marta Vitochová  
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 

Omluveni: Lubomír Hanzlík, Adéla Zdráhalová, Ing. Gabriela Křížková, Ing. František Weisbauer 
 
Neomluveni: -  
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Dále starosta uvedl, že dne 8. 6. 2021 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva odeslána 
emailem členům zastupitelstva a dne 15. 6. 2021 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva pro 
veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva Bc. Kateřinu Kosovou a Jiřího 
Petružálka, aby se vyjádřili k zápisu. Bc. Kateřina Kosová a Jiří Petružálek prohlásili, že k zápisu 
neměli připomínky a zápis podepsali. 
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Ing. David Roček, Ing. Marta Vitochová 
 
Výsledek hlasování:  Pro     11      proti      0    zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. František Polák, Lenka Kutílková 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2020 
3. Rozpočtové opatření č. 2 
4. Statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II 
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II 
6. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
7. Informativní zpráva o investičních akcích  
8. Diskuse 
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O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro 11       proti    0      zdržel se    0 
 
1.Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2020 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová, která uvedla, že částka za nedoplatky z výběru 
poplatků za odpady je hodně vysoká. Starosta předal slovo Ing. Chudomské, která uvedla, že ke 
konci roku 2020 bylo evidováno 1874 dlužníků a že výše nedoplatků je součtem nedoplatků za 
předchozí roky. Dále upřesnila způsob vymáhání nedoplatků prováděného úřadem, kdy u 
těchto menších částek nelze využít služeb exekutorského úřadu a úřad musí pohledávky 
vymáhat sám, a to také činí. Bohužel většina z nich nemá majetek postižitelný exekucí. 
Starosta potvrdil slova Ing. Chudomské a rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 44 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo materiály závěrečného účtu 
hospodaření MO Pardubice II za rok 2020 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a souhlasí 
s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice II v roce 2020 bez výhrad 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro  11         proti      0        zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 2 
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 45 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 2 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro  11         proti     0         zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II  
Zprávu přednesl Mgr. Metelka. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
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Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 46 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje Statut a jednací řád 
Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
Výsledek hlasování:                                                       Pro 11 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II 
Zprávu přednesl Mgr. Metelka. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 47 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo předloženou kontrolní zprávu, tuto 
schvaluje a doporučuje přijatá usnesení zastupitelstva městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: -- 
  bez úkolu: 37 - 43 
- ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         -- 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro     11      proti      0        zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
Zprávu přednesl Mgr. Metelka. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru ZMO Pardubice II na vědomí. 
 
 
7. Informativní zpráva o investičních akcích 
Zprávu přednesl starosta. 
Informativní zprávu starosta doplnil informací o připravovaném záměru výstavby veřejného 
osvětlení podél silnice z Pardubic (od budoucího SVO do Starého Hradiště ke sportovní hale H-
Centrum). Projektovou dokumentaci má připravenou obec Staré Hradiště. Starosta 
předpokládá společnou realizaci tohoto osvětlení s obcí Staré Hradiště s tím, že by se MO 
Pardubice II podílel polovinou nákladů, které dle projektové dokumentace činí celkem činí 2,2 
mil. Kč. Částka by byla zařazena do rozpočtu v zářijovém rozpočtovém opatření. Z těchto 
důvodů starosta o záměru informuje již nyní, aby mohly být případně zapracovány připomínky 
zastupitelů.  
Byla otevřena rozprava. 
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Pan Petružálek záměr podpořil, ostatní připomínky neměli. Mgr. Metelka navrhl oslovit 
majitele sportovní haly H-Centrum (společnost Chládek a Tintěra) s žádostí o participaci na 
projektu. 
V budoucnu by další společnou investicí MO II a obce Staré Hradiště mohla být cyklostezka na 
Fáblovce vedoucí přes pozemek České pošty (momentálně se přes pozemek nedá projet).  
Starosta dále uvedl, že záměr výstavby stezky pro chodce a cyklisty v úseku od křižovatky s ulicí 
Poděbradskou k SVO, který začalo připravovat město Pardubice, byl ukončen z důvodu 
nákladného a problematického řešení odvodnění v dané lokalitě. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o investičních akcích 
na vědomí. 
 
8. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi. 
Přihlásil Mgr. Metelka, který poděkoval za instalaci cedulí zakazujících krmit nutrie. 
Pan Petružálek požádal o odstranění náletů u parkoviště v ul. Družstevní a poděkoval za 
umístění laviček. 
Dále se přihlásila Bc. Kosová, která se zastupitelů dotázala, jak se jim líbí komunitní zahrada na 
Masarykově náměstí a zda by něco takového nestálo za to realizovat i v Polabinách. Reagoval 
starosta, který uvedl, že místo pro tuto zahradu v centru města nepovažuje za vhodné, ale 
nebrání se myšlence realizace na vhodném místě v našem obvodu. V této souvislosti starosta 
ještě sdělil, že MO Pardubice II plánuje vysázet sad v zeleném pásu Labe a již v této souvislosti 
proběhly první konzultace s OHA, OŽP MmP a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Na závěr 
ještě Mgr. Metelka uvedl, že by případnou komunitní zahradu navrhoval umístit na nevyužitou 
plochu za tenisovými kurty u rosického nadjezdu. 
Starosta diskusi ukončil a popřál přítomným klidné léto. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:55 hod. 
 
Přílohy k usnesení č. 44, 45, 46 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
 

 

Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
Lenka Kutílková Ing. František Polák 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25.6.2021 
Zapsala: Ilona Řezaninová 
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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 / 2020 

 (v Kč na dvě desetinná místa) 

 Rok Měsíc IČO  

 2020 12 00274046  

  

 Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice  

  Pernštýnské náměstí 1 

  53021  Pardubice I 

 

UCS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

NS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

a b  1 2 3   

 

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 31 379 400,00 10 840 500,00 13 300 774,22 42,39 122,70 

0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 9 700 000,00 10 000 000,00 10 513 259,68 108,38 105,13 

0000 1341 Poplatek ze psů 500 000,00 500 000,00 503 250,48 100,65 100,65 

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 000,00 1 650 000,00 1 792 280,28 179,23 108,62 

0000 1361 Správní poplatky 150 000,00 130 000,00 128 990,00 85,99 99,22 

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  534 600,00 534 570,52 ******* 99,99 

0000 Bez ODPA 42 729 400,00 23 655 100,00 26 773 125,18 62,66 113,18 

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 45 000,00 56 618,00 125,82 125,82 

3314 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000,00 4 000,00 990,00 24,75 24,75 

3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 

3314 Činnosti knihovnické 50 000,00 50 000,00 57 608,00 115,22 115,22 

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 900,00 2 299,00 0,77 255,44 

3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 000,00 12 000,00 15 540,00 310,80 129,50 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 305 000,00 12 900,00 17 839,00 5,85 138,29 

3745 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů  500,00 500,00 ******* 100,00 

3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  100,00 54,00 ******* 54,00 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  600,00 554,00 ******* 92,33 
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5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 80 000,00 80 000,00 115 777,00 144,72 144,72 

5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 19 500,00 15 010,47 75,05 76,98 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000,00 99 500,00 130 787,47 130,79 131,44 

6115 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 750 000,00   0,00 ******* 

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 750 000,00   0,00 ******* 

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 100,00 97,00 97,00 97,00 

6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1 000,00   0,00 ******* 

6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 16 000,00 15 600,19 520,01 97,50 

6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 900,00 900,00 312,00 34,67 34,67 

6171 Činnost místní správy 5 000,00 17 000,00 16 009,19 320,18 94,17 

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200 000,00 110 000,00 112 210,12 56,11 102,01 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 000,00 110 000,00 112 210,12 56,11 102,01 

6330 4134    37 170 318,00 ******* ******* 

6330 4138    3 334 782,00 ******* ******* 

6330    40 505 100,00 ******* ******* 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 44 139 400,00 23 945 100,00 67 613 232,96 153,18 282,37 
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
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2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 70 000,00 50 100,00 71,57 71,57 

2212 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 60 000,00 13 310,00 4,75 22,18 

2212 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 1 000 000,00 884 584,20 44,23 88,46 

2212 6121 Budovy, haly a stavby 170 000,00   0,00 ******* 

2212 Silnice 2 520 000,00 1 130 000,00 947 994,20 37,62 83,89 

2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  33 000,00 32 839,40 ******* 99,51 

2219 5164 Nájemné 9 000,00 9 000,00  0,00 0,00 

2219 5171 Opravy a udržování 2 200 000,00 1 400 000,00 1 373 234,80 62,42 98,09 

2219 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 

2219 6121 Budovy, haly a stavby 19 008 000,00 8 432 000,00 4 249 969,59 22,36 50,40 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 218 000,00 9 875 000,00 5 656 043,79 26,66 57,28 

2223 5123 Podlimitní technické zhodnocení  20 000,00 10 690,35 ******* 53,45 

2223 Bezpečnost silničního provozu  20 000,00 10 690,35 ******* 53,45 

2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 

2229 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 

2229 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 9 721,24 97,21 97,21 

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 000,00 30 000,00 9 721,24 32,40 32,40 

3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ  15 500,00 15 500,00 ******* 100,00 

3111 Mateřské školy  15 500,00 15 500,00 ******* 100,00 

3312 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00   0,00 ******* 

3312 5164 Nájemné 1 000,00   0,00 ******* 

3312 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00   0,00 ******* 

3312 5175 Pohoštění 3 000,00   0,00 ******* 

3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 

3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům  24 000,00 24 000,00 ******* 100,00 

3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  6 500,00 6 500,00 ******* 100,00 

3312 Hudební činnost 7 000,00 38 500,00 38 500,00 550,00 100,00 

3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 580 000,00 580 000,00 537 090,00 92,60 92,60 

3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 150 000,00 136 237,00 90,82 90,82 

3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 000,00 49 443,00 89,90 89,90 

3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 272,62 75,75 75,75 

3314 5123 Podlimitní technické zhodnocení 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 

3314 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00  0,00 0,00 
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3314 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 4 000,00 3 521,49 117,38 88,04 

3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 800,00 350,00 35,00 19,44 

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150 000,00 150 000,00 149 984,50 99,99 99,99 

3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00  0,00 0,00 

3314 5139 Nákup materiálu j.n. 37 000,00 34 400,00 5 169,86 13,97 15,03 

3314 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 1 495,00 29,90 29,90 

3314 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 11 000,00 10 302,98 103,03 93,66 

3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 15 000,00 12 890,00 85,93 85,93 

3314 5169 Nákup ostatních služeb 83 000,00 82 000,00 64 828,66 78,11 79,06 

3314 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 25 629,01 36,61 36,61 

3314 5175 Pohoštění 200,00 200,00  0,00 0,00 

3314 5194 Věcné dary 7 300,00 7 300,00 824,00 11,29 11,29 

3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00  0,00 0,00 

3314 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 4 000,00 4 000,00 3 670,00 91,75 91,75 

3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 500,00 35 500,00 31 338,00 88,28 88,28 

3314 5901 Nespecifikované rezervy 500,00 500,00  0,00 0,00 

3314 Činnosti knihovnické 1 237 500,00 1 236 700,00 1 035 046,12 83,64 83,69 

3326 5171 Opravy a udržování  150 000,00 98 900,00 ******* 65,93 

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo  150 000,00 98 900,00 ******* 65,93 

3349 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 18 000,00 75,00 75,00 

3349 5139 Nákup materiálu j.n. 92 000,00 87 000,00 71 584,00 77,81 82,28 

3349 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 29 000,00 28 194,64 117,48 97,22 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000,00 140 000,00 117 778,64 84,13 84,13 

3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 2 600,00 37,14 37,14 

3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 700,00 10 000,00 5 714,95 45,00 57,15 

3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 14 000,00 10 709,00 133,86 76,49 

3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 11 000,00 2 755,66 27,56 25,05 

3399 5164 Nájemné 30 800,00 27 500,00 13 815,00 44,85 50,24 

3399 5169 Nákup ostatních služeb 499 000,00 473 000,00 45 900,00 9,20 9,70 

3399 5175 Pohoštění 39 500,00 27 500,00 3 535,78 8,95 12,86 

3399 5194 Věcné dary 142 200,00 133 200,00 102 588,00 72,14 77,02 

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 749 200,00 703 200,00 187 618,39 25,04 26,68 

3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00  0,00 0,00 

3412 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 30 000,00 9 271,00 26,49 30,90 

3412 5171 Opravy a udržování 100 000,00 120 000,00 117 225,20 117,23 97,69 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 150 000,00 165 000,00 126 496,20 84,33 76,66 
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3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00  0,00 0,00 

3419 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00  0,00 0,00 

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům  82 400,00 82 400,00 ******* 100,00 

3419 Ostatní sportovní činnost 5 000,00 87 400,00 82 400,00 ******* 94,28 

3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 20 000,00 15 324,90 102,17 76,62 

3421 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 77 000,00 71 576,00 106,83 92,96 

3421 5171 Opravy a udržování 800 000,00 750 000,00 649 957,37 81,24 86,66 

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům  18 000,00 18 000,00 ******* 100,00 

3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00   0,00 ******* 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 882 000,00 865 000,00 754 858,27 40,11 87,27 

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům  9 000,00 9 000,00 ******* 100,00 

3429 6121 Budovy, haly a stavby  150 000,00 24 200,00 ******* 16,13 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  159 000,00 33 200,00 ******* 20,88 

3543 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  18 000,00 18 000,00 ******* 100,00 

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům  15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným  33 000,00 33 000,00 ******* 100,00 

3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 42 000,00 35 090,00 46,79 83,55 

3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00   0,00 ******* 

3631 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 218 000,00 217 433,00 161,06 99,74 

3631 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 30 000,00  0,00 0,00 

3631 Veřejné osvětlení 290 000,00 290 000,00 252 523,00 87,08 87,08 

3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 210 000,00 172 923,30 86,46 82,34 

3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 659,70 78,30 78,30 

3639 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 20 000,00 16 110,55 107,40 80,55 

3639 5171 Opravy a udržování 800 000,00 815 000,00 694 129,59 86,77 85,17 

3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400,00 400,00 399,00 99,75 99,75 

3639 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 190 000,00 105 629,93 52,81 55,59 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 235 400,00 1 255 400,00 1 004 852,07 81,34 80,04 

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 

3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 590 000,00 1 590 000,00 1 414 502,12 88,96 88,96 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 600 000,00 1 600 000,00 1 414 502,12 88,41 88,41 

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 050 000,00 2 050 000,00 1 650 354,00 80,51 80,51 

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00  0,00 0,00 

3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 515 000,00 486 000,00 414 497,00 80,48 85,29 

3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 190 000,00 190 000,00 150 419,00 79,17 79,17 
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3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000,00 9 000,00 7 057,65 78,42 78,42 

3745 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 1 502,00 30,04 30,04 

3745 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 100 000,00 64 498,82 64,50 64,50 

3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 2 200,00 320,00 32,00 14,55 

3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 24 080,08 96,32 96,32 

3745 5139 Nákup materiálu j.n. 175 000,00 174 000,00 131 652,08 75,23 75,66 

3745 5151 Studená voda 27 000,00 30 500,00 20 510,98 75,97 67,25 

3745 5154 Elektrická energie 52 600,00 49 100,00 45 658,55 86,80 92,99 

3745 5162 Služby elektronických komunikací 7 000,00 7 000,00 4 281,67 61,17 61,17 

3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28 000,00 28 000,00  0,00 0,00 

3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 876 000,00 7 696 000,00 7 418 486,04 107,89 96,39 

3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 210,00 51,05 51,05 

3745 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00  0,00 0,00 

3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 31 000,00 60 000,00 41 940,00 135,29 69,90 

3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 112 500,00 110 500,00 85 454,75 75,96 77,33 

3745 6121 Budovy, haly a stavby  500 000,00 182 347,00 ******* 36,47 

3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 350 000,00   0,00 ******* 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 612 100,00 11 580 300,00 10 253 269,62 96,62 88,54 

3749 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 130 000,00 125 227,01 250,45 96,33 

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00 130 000,00 125 227,01 250,45 96,33 

3900 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 400,00  0,00 0,00 

3900 5164 Nájemné 11 300,00 11 300,00  0,00 0,00 

3900 5175 Pohoštění 3 300,00 3 300,00  0,00 0,00 

3900 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ  4 400,00  ******* 0,00 

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 15 000,00 19 400,00  0,00 0,00 

5213 5133 Léky a zdravotnický materiál  2 700,00 2 673,00 ******* 99,00 

5213 5139 Nákup materiálu j.n.  83 600,00 75 414,32 ******* 90,21 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 10 000,00 100 000,00  0,00 0,00 

5213 Krizová opatření 10 000,00 186 300,00 78 087,32 780,87 41,91 

6112 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 2 054,00 41,08 41,08 

6112 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 16 000,00 80,00 80,00 

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 790 000,00 1 790 000,00 1 683 885,00 94,07 94,07 

6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 000,00 5 000,00  0,00 0,00 

6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 270 000,00 270 000,00 242 344,00 89,76 89,76 

6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 163 000,00 163 000,00 153 645,00 94,26 94,26 

6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 698,00 13,96 13,96 
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6112 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 2 860,77 57,22 57,22 

6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 

6112 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 8 510,00 94,56 94,56 

6112 5173 Cestovné 2 000,00 5 000,00 4 432,00 221,60 88,64 

6112 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 5 708,00 28,54 28,54 

6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 

6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 500,00 18 500,00 18 140,00 98,05 98,05 

6112 Zastupitelstva obcí 2 332 500,00 2 335 500,00 2 138 276,77 91,67 91,56 

6115 5019 Ostatní platy  11 176,00 11 175,89 ******* 100,00 

6115 5021 Ostatní osobní výdaje  464 019,00 461 886,00 ******* 99,54 

6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  3 784,00 3 783,94 ******* 100,00 

6115 5132 Ochranné pomůcky  17 022,00 17 021,92 ******* 100,00 

6115 5139 Nákup materiálu j.n.  9 412,00 9 411,78 ******* 100,00 

6115 5161 Poštovní služby  5 419,00 5 419,00 ******* 100,00 

6115 5162 Služby elektronických komunikací  1 809,00 1 808,95 ******* 100,00 

6115 5164 Nájemné  30 100,00 30 100,00 ******* 100,00 

6115 5169 Nákup ostatních služeb  22 185,00 22 185,00 ******* 100,00 

6115 5173 Cestovné  74,00 74,00 ******* 100,00 

6115 5901 Nespecifikované rezervy 750 000,00   0,00 ******* 

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 750 000,00 565 000,00 562 866,48 75,05 99,62 

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 7 000 000,00 7 000 000,00 6 640 824,00 94,87 94,87 

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 5 000,00 16,67 16,67 

6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 770 000,00 1 770 000,00 1 678 197,00 94,81 94,81 

6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 642 000,00 642 000,00 609 007,00 94,86 94,86 

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 30 000,00 28 530,76 95,10 95,10 

6171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 10 000,00 9 160,93 91,61 91,61 

6171 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 12 811,48 64,06 64,06 

6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 8 300,00 250,00 8,33 3,01 

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 8 411,00 16,82 16,82 

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 000,00 180 000,00 137 450,75 76,36 76,36 

6171 5139 Nákup materiálu j.n. 177 000,00 150 000,00 127 081,35 71,80 84,72 

6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 70 371,80 70,37 70,37 

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 7 039,00 46,93 46,93 

6171 5161 Poštovní služby 300 000,00 300 000,00 269 265,46 89,76 89,76 

6171 5162 Služby elektronických komunikací 45 000,00 45 000,00 19 077,48 42,39 42,39 

6171 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,00 50,00 
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6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 17 400,00 10 904,00 12,12 62,67 

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 130 000,00 90 000,00 72 101,00 55,46 80,11 

6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 70 000,00 70 000,00 63 674,33 90,96 90,96 

6171 5169 Nákup ostatních služeb 474 000,00 474 000,00 380 003,07 80,17 80,17 

6171 5171 Opravy a udržování 200 000,00 120 000,00 36 356,39 18,18 30,30 

6171 5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00  0,00 0,00 

6171 5173 Cestovné 28 000,00 15 000,00 4 918,00 17,56 32,79 

6171 5175 Pohoštění 10 000,00 5 000,00 1 215,00 12,15 24,30 

6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 

6171 5192 Poskytnuté náhrady 8 500,00 8 500,00 1 967,00 23,14 23,14 

6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 70 000,00 56 721,00 81,03 81,03 

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 301 500,00 303 500,00 283 028,25 93,87 93,25 

6171 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 14 350,00 4,78 4,78 

6171 Činnost místní správy 12 090 500,00 11 860 200,00 10 551 716,05 87,27 88,97 

6310 5163 Služby peněžních ústavů 87 000,00 87 000,00 81 248,98 93,39 93,39 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 87 000,00 87 000,00 81 248,98 93,39 93,39 

6330 5342 Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   489 922,00 ******* ******* 

6330 5345    39 106 322,00 ******* ******* 

6330 5347 Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody   2 426 761,80 ******* ******* 

6330 5348    908 856,00 ******* ******* 

6330    42 931 861,80 ******* ******* 

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 16 800,00 16 800,00  0,00 0,00 

6399 Ostatní finanční operace 16 800,00 16 800,00  0,00 0,00 

6409 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 13 000,00  0,00 0,00 

6409 5901 Nespecifikované rezervy 6 677 400,00 4 389 600,00  0,00 0,00 

6409 Ostatní činnosti j.n. 6 717 400,00 4 402 600,00  0,00 0,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 63 745 400,00 48 976 800,00 78 542 178,42 123,21 160,37 
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

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 19 606 000,00 25 031 700,00 10 928 945,46 55,74 43,66 

 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    ******* ******* 

 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 
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 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter       

 příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-) 8901    ******* ******* 

 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902    ******* ******* 

 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-) 8905    ******* ******* 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 19 606 000,00 25 031 700,00 10 928 945,46 55,74 43,66 
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

text r 41 42 43   

 

 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 42 729 400,00 23 120 500,00 26 238 554,66 61,41 113,49 

 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 410 000,00 290 000,00 335 007,78 23,76 115,52 

 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030    ******* ******* 

 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040  534 600,00 41 039 670,52 ******* ******* 

PŘÍJMY CELKEM 4050 44 139 400,00 23 945 100,00 67 613 232,96 153,18 282,37 

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060   40 505 100,00 ******* ******* 

 v tom položky: 
 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 

obcemi 
4061    ******* ******* 

 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062    ******* ******* 

 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    ******* ******* 

 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110    ******* ******* 

 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   37 170 318,00 ******* ******* 

 * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. 
Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 

4145    ******* ******* 

 *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146   3 334 782,00 ******* ******* 

 *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    ******* ******* 

 * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 
a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 

4182    ******* ******* 

 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 
úrovně 

4190    ******* ******* 

 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191    ******* ******* 
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 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 44 139 400,00 23 945 100,00 27 108 132,96 61,41 113,21 

 

 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 42 687 400,00 39 374 800,00 73 965 681,90 173,27 187,85 

 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 21 058 000,00 9 602 000,00 4 576 496,52 21,73 47,66 

VÝDAJE CELKEM 4240 63 745 400,00 48 976 800,00 78 542 178,42 123,21 160,37 

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250   42 931 861,80 ******* ******* 

 v tom položky: 
 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260    ******* ******* 

 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270    ******* ******* 

 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271    ******* ******* 

 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 
úrovně 

4280    ******* ******* 

 *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281   489 922,00 ******* ******* 

 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290    ******* ******* 

 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300   39 106 322,00 ******* ******* 

 * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. 
Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 

4305   2 426 761,80 ******* ******* 

 *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306   908 856,00 ******* ******* 

 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310    ******* ******* 

 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 
obcemi 

4321    ******* ******* 

 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    ******* ******* 

 6342 - Investiční transfery krajům 4370    ******* ******* 

 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371    ******* ******* 
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 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 
úrovně 

4380    ******* ******* 

 * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 
a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 

4381    ******* ******* 

 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    ******* ******* 

 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424    ******* ******* 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 63 745 400,00 48 976 800,00 35 610 316,62 55,86 72,71 

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -19 606 000,00 -25 031 700,00 -8 502 183,66 43,37 33,97 

 

 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 19 606 000,00 25 031 700,00 10 928 945,46 55,74 43,66 

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460    ******* ******* 

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 19 606 000,00 25 031 700,00 10 928 945,46 55,74 43,66 

 

 

 

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 27 302 492,64 16 309 833,43 10 992 659,21  

Běžné účty fondů ÚSC 6020 113 720,47 184 246,22 -70 525,75  

Běžné účty celkem 6030 27 416 213,11 16 494 079,65 10 922 133,46  

Pokladna 6040 42 327,00 35 515,00 6 812,00  
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY 
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU 

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    ******* ******* 
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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    ******* ******* 

 v tom položky: 

 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410    ******* ******* 

 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420    ******* ******* 

 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430    ******* ******* 

 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    ******* ******* 

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 

 

98193  4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 534 570,52 

98193 krajské volby 534 570,52 

C E L K E M 534 570,52 

 

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 % RS % RU 

a b  c d 1 2 3   

 

          

C E L K E M    ******* ******* 

 

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 % RS % RU 

a b  c d 1 2 3   

 

          

C E L K E M    ******* ******* 

 

 
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: 

 Mgr. Bc. Radek Hejný 

 

  Odpovídající za údaje 

Došlo dne:  o rozpočtu: Ing. Jitka Chudomská tel.: 466 798 631 
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  o skutečnosti: Daniela Horáková tel.: 466 798 623 
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 ROZVAHA  
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2020 

 IČO: 00274046 

 Název: Statutární město Pardubice  

 

 UCS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 
 NS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 

 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466 798 623  

 fax   

 e-mail daniela.horakova@umo2.mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Ing. Jitka Chudomská  Mgr. Bc. Radek Hejný 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2021, 15:29:40 

   Období 
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Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

   1 2 3 4 

 

 AKTIVA CELKEM  26 834 575,83 7 973 905,69 18 860 670,14 32 214 418,14 

 

A.  Stálá aktiva  5 791 015,10 4 445 358,63 1 345 656,47 3 951 391,43 

 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  678 515,96 676 932,46 1 583,50 1 847,50 

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

 2. Software 013 63 526,50 61 943,00 1 583,50 1 847,50 

 3. Ocenitelná práva 014     

 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 614 989,46 614 989,46   

 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035     

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  5 097 651,14 3 765 412,97 1 332 238,17 3 947 869,93 

 1. Pozemky 031     

 2. Kulturní předměty 032     

 3. Stavby 021     

 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 149 908,82 790 033,65 359 875,17 422 515,17 

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 975 379,32 2 975 379,32   

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 972 363,00  972 363,00 3 525 354,76 

 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

 III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

 4. Dlouhodobé půjčky 067     

 5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043     

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053     

 IV.  Dlouhodobé pohledávky  14 848,00 3 013,20 11 834,80 1 674,00 

 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     
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 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466     

 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 3 348,00 3 013,20 334,80 1 674,00 

 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 11 500,00  11 500,00  

 

B.  Oběžná aktiva  21 043 560,73 3 528 547,06 17 515 013,67 28 263 026,71 

 I.  Zásoby      

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112     

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     

 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123     

 7. Pořízení zboží 131     

 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139     

 II.  Krátkodobé pohledávky  4 491 820,08 3 528 547,06 963 273,02 781 530,60 

 1. Odběratelé 311 40,00  40,00 1 700,00 

 2. Směnky k inkasu 312     

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313     

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 97 670,00  97 670,00 116 220,00 

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 356 093,12 3 528 330,76 827 762,36 653 689,60 

 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317     

 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319     

 9. Pohledávky za zaměstnanci 335     

 10. Sociální zabezpečení 336     

 11. Zdravotní pojištění 337     

 12. Důchodové spoření 338     

 13. Daň z příjmů 341     

 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     

 15. Daň z přidané hodnoty 343     

 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     

 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 28 295,96  28 295,96  
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 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361     

 24. Pevné termínové operace a opce 363     

 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369     

 26. Pohledávky z finančního zajištění 365     

 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367     

 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 9 000,00  9 000,00 9 200,00 

 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     

 30. Náklady příštích období 381     

 31. Příjmy příštích období 385     

 32. Dohadné účty aktivní 388     

 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 721,00 216,30 504,70 721,00 

 III.  Krátkodobý finanční majetek  16 551 740,65  16 551 740,65 27 481 496,11 

 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

 3. Jiné cenné papíry 256     

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245 21 196,00  21 196,00 22 956,00 

 9. Běžný účet 241     

 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 16 309 833,43  16 309 833,43 27 302 492,64 

 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 184 246,22  184 246,22 113 720,47 

 15. Ceniny 263 950,00  950,00  

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261 35 515,00  35 515,00 42 327,00 
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Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  

   1 2  

 

 PASIVA CELKEM  18 860 670,14 32 214 418,14   

 

C.  Vlastní kapitál  17 489 250,75 30 893 227,74   

 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  -68 197 963,13 -58 641 713,06   

 1. Jmění účetní jednotky 401 -62 595 251,83 -53 039 001,76   

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403     

 4. Kurzové rozdíly 405     

 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -5 602 711,30 -5 602 711,30   

 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 7. Opravy předcházejících účetních období 408     

 II.  Fondy účetní jednotky  184 246,22 113 720,47   

 6. Ostatní fondy 419 184 246,22 113 720,47   

 III.  Výsledek hospodaření  85 502 967,66 89 421 220,33   

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  -3 918 252,67 5 227 547,92   

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 89 421 220,33 84 193 672,41   

 

D.  Cizí zdroje  1 371 419,39 1 321 190,40   

 I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

 II.  Dlouhodobé závazky  21 196,00 21 641,00   

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     

 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453     

 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     

 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456     

 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457     

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 21 196,00 21 641,00   

 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472     

 III.  Krátkodobé závazky  1 350 223,39 1 299 549,40   

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282     

 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 60 481,39 68 742,40   
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 6. Směnky k úhradě 322     

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324     

 8. Závazky z dělené správy 325     

 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 10. Zaměstnanci 331 688 190,00 639 466,00   

 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     

 12. Sociální zabezpečení 336 260 919,00 241 571,00   

 13. Zdravotního pojištění 337 121 656,00 113 053,00   

 14. Důchodové spoření 338     

 15. Daň z příjmů 341     

 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 120 514,00 104 950,00   

 17. Daň z přidané hodnoty 343     

 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     

 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     

 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     

 27. Krátkodobé závazky z ručení 362     

 28. Pevné termínové operace a opce 363     

 29. Závazky z neukončených finančních operací 364     

 30. Závazky z finančního zajištění 366     

 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368     

 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     

 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375     

 35. Výdaje příštích období 383     

 36. Výnosy příštích období 384     

 37. Dohadné účty pasivní 389 96 880,00 116 220,00   

 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 583,00 15 547,00   

* Konec sestavy * 
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2020 

 IČO: 00274046 

 Název: Statutární město Pardubice  
 

 UCS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 
 NS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 

 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466 798 623  

 fax   

 e-mail daniela.horakova@umo2.mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Ing. Jitka Chudomská  Mgr. Bc. Radek Hejný 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2021, 15:12:00 

Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 



Licence: S00B (mmp O) XCRGUVUA / VUA2  (14022019 14:07 / 201902181323) 

 0000ALV0711F 

01.02.2021 15:12:00 Zpracováno systémem  GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 2/ 4 

   1 2 3 4 

 

A.  NÁKLADY CELKEM  32 189 347,51  32 437 510,88  

 

 I.  Náklady z činnosti  32 004 247,51  32 115 010,88  

 1. Spotřeba materiálu 501 709 265,74  667 371,68  

 2. Spotřeba energie 502 127 954,95  151 839,02  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

 4. Prodané zboží 504     

 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

 6. Aktivace oběžného majetku 507     

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

 8. Opravy a udržování 511 3 899 947,80  6 154 341,43  

 9. Cestovné 512 9 424,00  19 965,00  

 10. Náklady na reprezentaci 513 36 436,82  107 649,42  

 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

 12. Ostatní služby 518 10 215 007,64  8 825 555,43  

 13. Mzdové náklady 521 11 185 486,89  10 617 439,00  

 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 459 150,94  3 296 570,00  

 15. Jiné sociální pojištění 525 37 861,03  34 908,44  

 16. Zákonné sociální náklady 527 269 903,00  206 470,00  

 17. Jiné sociální náklady 528 417 961,00  416 844,00  

 18. Daň silniční 531     

 19. Daň z nemovitostí 532     

 20. Jiné daně a poplatky 538     

 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

 23. Jiné pokuty a penále 542     

 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 103 450,00  121 348,90  

 25. Prodaný materiál 544     

 26. Manka a škody 547     

 27. Tvorba fondů 548 489 937,25  464 847,71  

 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 62 904,00  66 426,53  

 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

 31. Prodané pozemky 554     

 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 307 932,84  182 051,08  

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 248 754,51  275 000,48  

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 395 880,81  485 369,79  

 36. Ostatní náklady z činnosti 549 26 988,29  21 012,97  
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 II.  Finanční náklady      

 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

 2. Úroky 562     

 3. Kurzové ztráty 563     

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

 5. Ostatní finanční náklady 569     

 

 III.  Náklady na transfery  185 100,00  322 500,00  

 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 185 100,00  322 500,00  

 

 V.  Daň z příjmů      

 1. Daň z příjmů 591     

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B.  VÝNOSY CELKEM  28 271 094,84  37 665 058,80  

 

 I.  Výnosy z činnosti  14 295 244,02  12 319 073,05  

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 58 615,00  444 366,37  

 3. Výnosy z pronájmu 603     

 4. Výnosy z prodaného zboží 604     

 5. Výnosy ze správních poplatků 605 128 990,00  175 710,00  

 6. Výnosy z místních poplatků 606 13 190 182,52  10 602 136,18  

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 490,00  4 660,00  

 10. Jiné pokuty a penále 642 456 600,00  589 600,00  

 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 15 580,00  41 500,00  

 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

 16. Čerpání fondů 648 419 411,50  418 275,50  

 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 24 375,00  42 825,00  

 

 II.  Finanční výnosy  112 210,12  92 658,80  

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

 2. Úroky 662 112 210,12  92 658,80  
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 3. Kurzové zisky 663     

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665     

 6. Ostatní finanční výnosy 669     

 

 IV.  Výnosy z transferů  562 866,48  540 375,95  

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 562 866,48  540 375,95  

 

 V.  Výnosy ze sdílených daní a poplatků  13 300 774,22  24 712 951,00  

 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     

 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682     

 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 13 300 774,22  24 712 951,00  

 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685     

 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686     

 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688     

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      

 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -3 918 252,67  5 227 547,92  

 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -3 918 252,67  5 227 547,92  

* Konec sestavy * 
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 PŘÍLOHA 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2020 

 IČO: 00274046 

 Název: Statutární město Pardubice  

 

 UCS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 
 NS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 

 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 46 798 623  

 fax   

 e-mail daniela.horakova@umo2.mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Ing. Jitka Chudomská  Mgr. Bc. Radek Hejný 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2021, 15:19:29 
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) 
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) 
Nedošlo k žádným výrazným změnám účetních metod oproti předchozímu roku. 

 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 
Ve vnitřním předpisu je stanovena hranice významnosti pro účtování na účtech časového rozlišení, v souladu s tímto předpisem je časově rozlišována pouze spotřeba vody a elektrické energie, a to ve výši 
záloh uhrazených v běžném roce. 

Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, v souladu s vnitřním předpisem se takto oceňuje majetek v případě, že reálná hodnota je významně rozdílná od hodnoty majetku netto (za významný 
rozdíl mezi reálnou hodnotou a hodnotou majetku netto je považována částka ve výši 1% aktiv netto za minulé období zaokrouhlená na 50 tis. Kč). V roce 2020 nedošlo k žádnému záměru prodat takový 
majetek. Vyřazen byl pouze majetek dlouhodobý drobný a do majetku města byly vyváděny dokončené investiční akce. 

Jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován majetek, jehož cena je 7 tis. Kč a vyšší a zároveň nepřesáhne 60 tis. Kč; pro drobný dlouhodobý hmotný majetek platí hranice ocenění ve výši min. 3 
tis. Kč a zároveň nepřesahující 40 tis. Kč. 

O opravných položkách k pohledávkám je účtováno jednou ročně, a to ke dni 31.12. 

Je používán rovnoměrný způsob odpisování, odpisy jsou prováděny čtvrtletně. 
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

 

Číslo  Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky  581 623,84  671 725,30  

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 379 066,41  363 893,69  

3. Vyřazené pohledávky 905 202 557,43  307 831,61  

4. Vyřazené závazky 906   

5. Ostatní majetek 909   

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911   

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913   

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914   

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915   

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951   
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2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952   

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954   

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955   

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956   

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VII. Další podmíněné závazky    

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984   

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985   

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986   

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty    

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991   

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992   

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993   
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4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994   

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 581 623,84  671 725,30  
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) 

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události. 
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B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) 
 

 

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) 
 

 

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti   
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 
 

  

 

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 
 

 

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 
 

 

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 
 

 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) 
 

K položce Doplňující informace Částka 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

 

 Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti 

 

Položka  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 113 720,47  

G.II. Tvorba fondu 489 922,00  

1. Přebytky hospodaření z minulých let  

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce  

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 489 922,00  

4. Ostatní tvorba fondu  

G.III. Čerpání fondu 419 396,25  

G.IV. Konečný stav fondu 184 246,22  
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy 

 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

G. Stavby     

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu     

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby     

 

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy 

 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

H. Pozemky     

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky     
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou   

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

 

 

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

 

 

* Konec sestavy * 
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 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2020 

 IČO: 00274046 

 Název: Statutární město Pardubice  

 

 UCS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 
 NS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

 

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 

 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466 798 623  

 fax   

 e-mail daniela.horakova@umo2.mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Ing. Jitka Chudomská  Mgr. Bc. Radek Hejný 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2021, 15:21:19 



Licence: S00B (mmp O) XCRGUKUA / KUA2  (11032020 14:05 / 202003111317) 

 0000ALV0767M 

01.02.2021 15:21:19 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s  r. o. strana 2/ 2 

 

Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období 

 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 30 893 227,74  37 212 207,43  50 616 184,42  17 489 250,75  

 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 58 641 713,06-  9 556 250,07  68 197 963,13- 

 A.I. Jmění účetní jednotky 53 039 001,76-  9 556 250,07  62 595 251,83- 

 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu -   - 

 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci -   - 

 3. Bezúplatné převody -   - 

 4. Investiční transfery -   - 

 5. Dary -   - 

 6. Ostatní -  9 556 250,07  - 

 A.II. Fond privatizace     

 A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     

 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci -   - 

 2. Bezúplatné převody -   - 

 3. Investiční transfery -   - 

 4. Dary -   - 

 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - -  - 

 6. Ostatní -   - 

 A.IV. Kurzové rozdíly     

 A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 5 602 711,30-   5 602 711,30- 

 1. Opravné položky k pohledávkám -   - 

 2. Odpisy -   - 

 3. Ostatní -   - 

 A.VI. Jiné oceňovací rozdíly     

 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů -   - 

 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji -   - 

 3. Ostatní -   - 

 A.VII. Opravy předcházejících účetních období     

 1. Opravy minulého účetního období -   - 

 2. Opravy předchozích účetních období -   - 

 B. Fondy účetní jednotky 113 720,47  489 937,25  419 411,50  184 246,22  

 C. Výsledek hospodaření 89 421 220,33  36 722 270,18  40 640 522,85  85 502 967,66  

 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření     
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 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
  územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti 

 (v Kč) 

 Období: 12 / 2020 

 IČO: 00274046 

 Název: Statutární město Pardubice  

 

 UCS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 
 NS: 02274046 Městský obvod Pardubice II 

 

Sestavený ke dni 31. prosinci 2020 

 

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1  ulice, č.p. Pernštýnské náměstí 1 

 obec Pardubice I  obec Pardubice I 

 PSČ  pošta 53021   Pardubice  PSČ  pošta 53021   Pardubice 

 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 00274046  hlavní činnost Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 právní forma obec  vedlejší činnost  

 zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  CZ-NACE 000000 

 
 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

 telefon 466 798 623  

 fax   

 e-mail daniela.horakova@umo2.mmp.cz  

 WWW stránky   

  

 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán 

 Ing. Jitka Chudomská  Mgr. Bc. Radek Hejný 

 
Podpisový záznam  

 
Podpisový záznam  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2021, 15:15:24 
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Č.položky Název položky Účetní období 

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu  27 481 496,11 

 A. Peněžní toky z provozní činnosti  -3 985 077,90 

 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním  -3 918 252,67 

 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)  370 836,84 

 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 62 904,00 

 A.I.2. Změna stavu opravných položek 307 932,84 

 A.I.3. Změna stavu rezerv  

 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku  

 A.I.5. Výnosy z podílů na zisku  

 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace  

 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)  -437 662,07 

 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -488 336,06 

 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 50 673,99 

 A.II.3. Změna stavu zásob  

 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku  

 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)   

 A.IV. Přijaté podíly na zisku   

 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv  -4 576 496,51 

 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv  -4 576 496,51 

 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv   

 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku  

 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  

 B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji  

 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  

 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)   

 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek  -2 368 181,05 

 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)  -2 356 236,05 

 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)  -445,00 

 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)  -11 500,00 

 F. Celková změna stavu peněžních prostředků  -10 929 755,46 

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)   

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni        R. = P. + F. + H.  16 551 740,65 

 KONTROLNÍ ČÍSLO  (v tom)  16 551 740,65 

  ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2  16 551 740,65 

  PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY   
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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odborfinanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2020

Statutárního města Pardubice

lČ:00274046

Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:
od 29. září 2020 do 26. listopadu 2020 jako dÍ|čÍ přezkoumání
od 6. dubna 2021 do 15. dubna 2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodařeni za rok ve smyslu ustanoveni § 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 a bylo zahájeno dne 24.7.2020
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

1. DÍ|ČÍ přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města a jeho městských obvodech
ve dnech od 29.9. do 26.11.2020 .

2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města a jeho městských
obvodech od 06.04.2021 do 15.04.2021.

Přezkoumáni vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková

- kontroloři:
- Ing. Ivana Bednaříková
- Helena Lacušová
- Ing. Věra Loužilová

- přizvané osoby:Za AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, oprávněni KA ČR č. 003 osoby přizvané k
přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem dle § 6 zák. 255/2012 Sb.:

Ing. Lenka Prokůpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 1669
Ing. Jiřina Rôslerová, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 1916
Ing. Eva Adamcová, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4405
Ing. Iveta Vitáčková, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4406

Komenského náměstí125, 532 11Pardubice, tel.: +42C 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Pověření k přezkoumáni ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2020.

Přezkoumáni bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Martin Charvát - primátor
Ing. Ondřej Nečas - vedoucí ekonomického odboru
Ing. Lenka Mičová - vedoucí oddělenI účetnictví

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumáni hospodařeni jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon předcházejÍcÍ vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 5.5.2021

A. výsledek dňčich přezkoumáni
AJ. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dáčich přezkoumání za r. 2020

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.||. Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatřeni k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
B.I. Při přezkoumáni hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumáni hospodařeni za rok 2020

CJ. Při přezkoumání hospodařeni města za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb.

"> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
>

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodařeni územního
celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodařeni nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Komenského náměstí125, 532 11Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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C.Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumáni hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,82 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,61 %
C) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku . ... ... O %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Pardubice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujÍcÍho rozpočtovou odpovědnost.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

V případě nákupu pozemku od společnosti EUROBIT REAL a.s. došlo k zaúčtování
závazku a navýšení majetku společnosti k datu 17.7.2019, kdy byla podepsána
smlouva, která tímto datem vešla v platnost, ale účinnosti nabyla až k 19.4.2020. Došlo
tak k nesprávnému určení data účetního případu. Dle § 6 odst. 6.2. ČÚS č. 701 Účty a
zásady účtování na účtech nastane uskutečněni účetního případu v okamžiku, kdy
nastane určitá právni skutečnost. V roce 2019 měl být závazek z titulu nákupu
pozemku evidován jako podmíněný závazek města na účtu 971 - Krátkodobé
podmíněné závazky ze smluv o pořÍzení dlouhodobého majetku, nikoli jako rozvahový
závazek.
V případě prodeje pozemku společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o. (původně
Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice Z.S.) mělo být přeceněni na reálnou hodnotu
provedeno již v roce 2019, neboť' záměr prodeje byl znám a oceněni dle zpracovaného
posudku č. 3603-10/2019 také.
O kompenzačním bonusu mělo být dle ČÚS 703 bod 5 účtováno předpisem MD 346 -
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi l DAL 672 - výnosy
vybraných místních vládních institucí z transferů a následně MD 231 - Základni běžný
účet územních samosprávných celků l DAL 346 - Dotace ze státního rozpočtu
Upozorňujeme na důsledné dodržování postupu při zveřejňováni uzavřených smluv,
jejichž smluvní stranou je Statutární město Pardubice, tak, jak ukládá zákon č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zejména odkazujeme na
§ 5 - § 7 zákona - Způsob uveřejnění, Následky uveřejnění a Zrušeni smlouvy.

Pardubice dne 11. května 2021
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Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se
podňeli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumáni již členy
kontro|ní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dAčIho přezkoumání
hospodaření.

jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání
hospodařeni - za Krajský úřad Pardubického kraje:

Eva Bat'ková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Věra Loužilová

kontrolor

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumáni

podpis kontrolora

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni a je možno ke zjištěni v níuvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumáni. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímuzástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumáni auvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubice o počtu 49stran byl seznámen a její stejnopis převzal primátor Ing. Martin Charvát

V kontrolovaném období ŮSC, dle prohlášení zástupců ŮSC

- nehospodařil s majetkem státu
- ručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob
- nově nezastavil movitý a nemovitý majetek
- uzavřel kupní smlouvu
- neuzavřel směnnou smlouvu
- uzavřel darovací smlouvu
- uzavřel nájemní smlouvu
- uzavřel smlouvu o výpůjčce týkajícI se nemovitého majetku
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru
- uzavřel smlouvu o poskytnuti zápůjčky
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uzavřel smlouvu o přijeti nebo poskytnutí dotace
neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku
neuzavřel smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení
koupil cenné papíry (úpis nových akcií)
prodal cenné papíry
nekoupil ani neprodal obligace
uskutečnil majetkové vklady
územní celek uskutečnil veřejné zakázky

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícMu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a
v této lhůtě přIslušnému přezkoumávajÍcÍmu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopusti přestupku podle ustanoveni § 14
odst. 1 písm. b) a C) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 KČ.

Ing. Martin Charvát

primátor města pod is primá ora města

Ing. Ondřej Nečas

vedoucí ekonomického odboru

Ing. Lenka Míčová

vedoucí oddělení účetnictví

podpis vedoucího ekonomického odboru

podpi vedoucí oddělení účetnictví

Převzal dne:

Pardubice dne 11. května 2021

Ing. Martin Charvát

primátor města podpis primátora města
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2020

Označeni všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu města na rok 2020 byl zveřejněn od 27. 11. 2019. ,
u příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem
Pardubice v oblasti školství, kultury a zdravotnictví na rok 2020 byl
zveřejněn v souladu se zákonem po dobu 15 dnů přede dnem
zahájení jeho projednávání zřizovatelem dne 15.11.2019 (schváleno
dne 2.12.2019)
1/2020 schválila rada města ze dne 13. 1. 2020 zveřejněno od 11. 2.
2020
Zastupitelstvo města ze dne 23. 1. 2020 schválilo 1. změnu rozpočtu
Rada města ze dne 20. 1. 2020 schvaluje 1. změnu rozpočtu
2-34/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 23. 1. 2020
zveřejněno od 11. 2. 2020
35/2020 schválila rada města ze dne 3. 2. 2020 zveřejněno od 28. 2.
2020
Rada města ze dne 24. 2. 2020 schvaluje 2. změnu rozpočtu
36/2020 schválila rada města ze dne 24. 2. 2020 zveřejněno od 24. 3.
2020
Zastupitelstvo města ze dne 27. 2. 2020 schválilo 2. změnu rozpočtu
37-69/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 27. 2. 2020
zveřejněno od 24. 3. 2020
70/2020 storno COVID
Rada města ze dne 23. 3. 2020 schválila 3. změnu rozpočtu
71/2020 schválila rada města ze dne 23. 3. 2020 zveřejněno od 21. 4.
2020
Zastupitelstvo města ze dne 29. 4. 2020 schválilo 3. změnu rozpočtu
a 4. změnu rozpočtu
72-127/2020 schválilo zastupitelstvo města 29. 4. 2020 zveřejněno od
28. 5. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 14. 5. 2020 schválilo 5. změnu rozpočtu
128/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 14. 5. 2020
zveřejněno od 8. 6. 2020
129-134/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 14. 5. 2020
zveřejněno od 8. 6. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 28. 5. 2020 schvaluje 6. změnu rozpočtu
135-145/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 28. 5. 2020
zveřejněno od 26. 6. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 9. 6. 2020 schvaluje 7. změnu rozpočtu
146 schválilo zastupitelstvo města ze dne 9. 6. 2020 zveřejněno od 8.
7. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 18. 6. 2020 schválilo 7. změnu rozpočtu
147-171/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 18. 6. 2020
zveřejněno od 2. 7. 2020
Rada města ze dne 20. 7. 2020 schválila 8. změnu rozpočtu
172-176/2020 schválila rada města ze dne 20. 7. 2020 zveřejněno od
19. 8. 2020
Rada města ze dne 17. 8. 2020 schválila 8. změnu rozpočtu
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177-180/2020 schválila rada města ze dne 17. 8. 2020 zveřejněno od
10. 9. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 24. 9. 2020 schválilo 9. změnu rozpočtu
181-239/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 24. 9. 2020
zveřejněno od 20. 10. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 22. 10. 2020 schválilo 10. změnu
rozpočtu
240-267/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 22. 10. 2020
zveřejněno od 10. 11. 2020
Rada města ze dne 2. 11. 2020 schválila 11. změnu rozpočtu
268-271/2020 schválila rada města ze dne 2. 11. 2020 zveřejněno od
20. 11. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 26. 11. 2020 schválilo 12. změnu
rozpočtu
272-294/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 26. 11. 2020
zveřejněno od 22. 12. 2020
Rada města ze dne 30. 11. 2020 schválila 13. změnu rozpočtu
295-302/2020 schválila rada města ze dne 30. 11. 2020 zveřejněno
od 22. 12. 2020
Zastupitelstvo města ze dne 17. 12. 2020 schválilo 14. změnu
rozpočtu
303-351/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 17. 12. 2020
zveřejněno od 5. 1. 2021
Zastupitelstvo města ze dne 21. 1. 2021 schválilo závěrečnou změnu
rozpočtu
352-368/2020 schválilo zastupitelstvo města ze dne 21. 1. 2020
zveřejněno od 18. 2. 2021

Schválený rozpočet Pro příspěvkové organizace zřizovaných statutárním městem
Pardubice v oblasti školství, kultury a zdravotnictví na rok 2020 -
schválila rada města Pardubic dne 2.12.2019

Schválený rozpočet Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2019 schvaluje rozpočet města
na rok 2020. Schválený rozpočet města na rok 2020 byl zveřejněn od
8. 1. 2020.

Střednědobý výhled Na roky 2021-2022 u příspěvkových organizaci zřizovaných
rozpočtu statutárním městem Pardubice v oblasti školství, kultury a

zdravotnictví schválila rada města dne 2.12.2019
zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových
stránkách města dne 15.11.2019 do doby schválení
na roky 2020-2021 u příspěvkových organizací zřizovaných
statutárním městem Pardubice v oblasti školství, kultury a
zdravotnictví schválila rada města dne 17.12.2018
zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových
stránkách města dne 22.11.2018 do doby schválení

Střednědobý výhled Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2019 schvaluje střednědobý
rozpočtu výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024. Návrh střednědobého výhledu

rozpočtu na roky 2020 - 2024 byl zveřejněn od 27. 11. 2020.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 byl
zveřejněn od 8. 1. 2020.

závěrečný účet Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a přIIohami zveřejněn od 3. 6.
2020 do 21. 6. 2020. Zastupitelstvo města ze dne 18. 6. 2020
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souhlasí s celoročním hospodařením města bez výhrad. Schválený
závěrečný účet města za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a přIlohami zveřejněn od ze
dne 2. 7. 2020.

Faktura FA přijaté za období 4.2. - 6.2.2020 v číselné řadě 202000852 -
202000858, od 20.2. - 25.2.2020 v číselné řadě 2020001439-
2022001506 předpis závazku
fa přijaté za období 2/2020 v číselné řadě 210081 210160 , 210521 -
210 600 , za období 3/2020 v číselné řadě 210291 - 210360 předpis
závazku
FA vydané za období od 10.6. - 20.7.2020 v číselné řadě 2020/00430
- 2020/005444, za období 6.5. - 25.6.2020 v číselné řadě 2020/00370
- 2020/00446 předpis pohledávky

Inventurní soupis Na základě vnitřní směrnice č. 16/2011 k provedení inventarizace a
majetku a závazků zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví byly dne 20. 10. 2020 předsedou

ÚIK a tajemníkem MmP jmenováni členové däčích inventarizačních
komisi.
Plán inventarizace movitého majetku ke dni 30. 11. 2020 vydán
tajemníkem MmP.
Dňči zpráva o inventarizace majetku za ORJ 914 - Kancelář
tajemníka, 414 - Kancelář primátora a 1814 - Odbor informačních
techno|ogií byl vyhotoven dne 14. 12. 2020 - nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly.
Příkazem tajemníka č. 1/2020 ze dne 22. 10. 2020 bylo nařízeno
provedení inventarizace majetku a závazků a plán inventarizace ke
dni 31. 12. 2020.
U ORJ 914, 414 a 1814 bylo nařízeno provedeni rozdňové inventury k
31. 12. 2020.
Jmenováni členů dňčich inventarizačních komisi proběhlo dne 31. 10.
2020 a 29. 12. 2020.
Při inventarizaci bylo postupováno v souladu s metodickým
doporučením ze dne 29. 10. 2015.
DAČI inventarizace movitého majetku proběhla ke dni 30. 11. 2020 u
ORJ 914, 414 a 1814, u ostatního majetku a závazků provedli členové
inventarizačních komisi inventuru do 22. 1. 2021 k rozvahovému dne
31. 12. 2020.
Inventurní soupisy byly vyhotoveny se stavem k 30. 11. 2020 (dÍ|čÍ
inventarizace) a se stavem k 31. 12. 2020.
lnventarizační zpráva r. 2020 byla zpracována dne 1. 2. 2021.
inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly vyjma rozdílu ve
výši 9.889,67 KČ u movitého majetku. zjištěný rozdíl byl popsán a
řádně odůvodněn a navržen k řešení škodní komisí.

Odměňování členů výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením
zastupitelstva ZmP Č.Z/164/2018 ze dne 20. 12. 2018 od 1. 1. 2019.

UstavujÍcÍ zasedání ZM dne 19. 11. 2018.
Změna uvolněného náměstka primátora schválena usnesením Z
/1059/2020 dne 23. 1. 2020.
Ověřeno na mzdové listy uvolněných a neuvolněných členů
zastupitelstva města za období 01 - 12/2020.
Počet zastupitelů: 40
Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 90 335

Komenského náměstí125, 532 11 Pardubice, tel.: +420026 530, e-mail. |var)a.bednarikova@pardubicky|(raj.cz
-8 -



Pokladní doklad za období od 1.5. do 29.5.2020 v číselné řadě 202000296/09 -
2022000395/09, od 1.6. - 30.6.2020 v číselné řadě 202000396/09 -
202000565/09, za období od 1.7. do 30.7.2020 v číselné řadě
202000566/09-202000691/09
za období 1/2020 výdej v číselné řadě 202000002/36 -
202000023/36, za období 2-7/2020 v číselné řadě 202000024-
202000112/36 včetně účtováni
za období 4-8/2020 výdej v číselné řadě 202000143/35 -
2022000362/35
za období 7-9/2020 příjem v číselné řadě
202000121/37/2022000169/37

Pokladní kniha za období od 1.5. - 29.5.2020, od 1.6. - do 30.6.2020, od 1.7. - do
(deník) 30.7.2020 příjmová _ __
Příloha rozvahy k 31.12.2020
Příloha rozvahy U příspěvkových organizací k 31.12.2019 a k 30.6.2020

Komorní filharmonie Pardubice
Centrum pro otevřenou kulturu
východočeské divadlo
MŠ Pardubice - Hostovice 30
MŠ Pastelka - Polabiny, Rosická 157
MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90
MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115
MŠ Pardubice - Ohrazenice, Školská 225
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748
ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 1287
ZŠ Pardubice - Dubina , Erno Košt'ála 870
ZUŠ Pardubice, Havličkova 925
ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510
Dům děti a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny
Dům děti a mládeže BETA Pardubice
Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

Rozvaha K 31.12.2020
Účetní doklad č. 0940001-0940005 účtováni pokladny

č. 0970001-0970059 účtování pokladny
č. 0700001-0700095 účtování o majetku za období 3-4/2020
č. 0700001-07000058 za období 4-7/2020 účtování o majetku za
období 4-7/2020
č. 0800001-0800131 za období 4-7/2020 opravné interní doklady

výkaz pro hodnocení K 31.12.2020
plnění rozpočtu
výkaz zisku a ztráty K 31.12.2020
Rozvaha zřízených hv příspěvkových organizací v kultuře a jejich rozdělení do fondů
příspěvkových rada města schválila dne 18.5.2020
organizaci Komorní filharmonie Pardubice - HV za rok 2019 ve výši 1 544 904,65

KČ , rozdělení v celé výši do rezervního fondu, výkazy k 31.12. 2019,
k 30.6.2020
Turistické informační centrum - HV za rok 2019 ve výši 421 663,61
KČ, rozdělení do fondu odměn ve výši 200 000,00 KČ, do rezervního
fondu 221 663,61 kč, výkazy k 31.12.2019, k 30.6.2020
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Centrum pro otevřenou kulturu - HV za rok 2019 ve výši 168 052,04
KČ, rozdělení do fondu odměn 117 636,43 KČ a 50 415,61 KČ do
rezervního fondu , výkaz k 31.12.2019 a k 30.6.2020
východočeské divadlo - HV za rok 2019 ve výši 299 191,12 Kč ,
rozdělení do fondu odměn ve výši 239 291,12 KČ a do fondu
rezervního ve výši 59 900,00 kč, výkazy k 31.12.2019, k 30.6.2020
hv příspěvkových organizací ve školství a ve zdravotnictví jejich
rozdělení do fondů schválila rada města dne 18.5.2020
MŠ Pardubice - Hostovice 30 - HV za rok 2019 ve výši 35 244,67 KČ,
rozdělení do fondu odměn ve výši 20 000,00 KČ, do rezervního fondu
15 244,67 Kč , výkazy k 31.12.2019, k 30.6.2020
MŠ Pastelka - Polabiny, Rosická 157 - HV za rok 2019 ve výši 246
627,31 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 50 000,00 KČ a do
fondu rezervního 196 627,31 kč , výkazy k 31.12.2019. k 30.6.2020
MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90 - HV za rok 2019 ve výši 208
147,42 KČ, převod v celé výši do rezervního fondu, výkazy k
31.12.2019, k 30.6.2020
MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115 - HV za rok 2019 ve výši 167
906,16 KČ, převod v celé výši do rezervního fondu, výkazy k
31.12.2019, k 30.6.2020
MŠ Pardubice - Ohrazenice, Školská 225 - HV za rok 2019 ve výši 3
059,10 KČ, převod v celé výši do rezervního fondu, výkazy k
31.12.2019, k 30.6.2020
ZŠ Pardubice, Staňkova 128 - HV za rok 2019 ve výši 107 504,44 KČ,
převod do fondu odměn ve výši 50 000,00 KČ a do fondu rezervního
57 504,44 kč . výkazy k 31.12.2019, k 30.6.2020
ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748 - HV za rok 2019 ve výši 1 190
099,42 Kč, převod do fondu odměn ve výši 100 000,00 KČ, do
rezervního fondu ve výši 1 090 099,42 kč , výkazy k 31.12.2019. k
30.6.2020
ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 1287 - HV za rok 2019 ve výši
389 153,58 Kč, převod do fondu odměn ve výši 311 322,00 KČ, do
rezervního fondu ve výši 77 831,58 Kč , výkazy k 31.12.2019, k
30.6.2020
ZŠ Pardubice - Dubina , Erno Košt'ála 870 - HV za rok 2019 ve výši
169 141,34 Kč, převod do fondu odměn ve výši 69 000,00 Kč, do
rezervního fondu ve výši 100 141,34 kč , výkazy k 31.12.2019. k
30.6.2020
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 - HV za rok 2019 ve výši 431 606,17
Kč, převod ve výši 215 000,00 KČ do fondu odměn a 216 606,17 KČ,
výkazy k 31.12.2019, k 30.6.2020
ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510 - HV za rok 2020 ve výši 597
915,36 KČ , rozdělení ve výši 200 000,00 Kč do fondu odměn a 397
915,41 Kč do rezervního, výkazy k 31.12.2019, k 30.6.2020
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 334 ve výši
343 204,36 KČ, rozdělení do fondu odměn ve výši 120 000,00 KČ a do
rezervního fondu ve výši 233 204,36 kč , výkazy k 31.12.2019. k
30.6.2020
Dům děti a mládeže BETA Pardubice - HV za rok 2019 ve výši 785
581,18 KČ, rozdělení do fondu odměn ve výši 164 681,00 KČ a do
rezervního fondu ve výši 620 900,18 kč, výkazy k 31.12.2019, k
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30.6.2020
Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - HV za rok 2019
ve výši 99 145,35 KČ, rozdělenI do fondu odměn ve výši 69 000,00
KČ, do rezervního fondu ve výši 30 145,35 kč, výkazy k 31.12.2019 a
k 30.6.2020
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - HV za rok 2019 -
nulový zůstatek, výkazy k 31.12.2019 a k 30.6.2020
u výše uvedených příspěvkových organizací dle předložených výkazů
byla ověřena výše hospodářských výsledků včetně jejich převodů do
fondů dle schváleni - účet 411 a 413

výkaz zisku a ztráty HV příspěvkových organizací v kultuře a jejich rozdělení do fondů
zřízených rada města schválila dne 18.5.2020
příspěvkových Komorní filharmonie Pardubice - HV za rok 2019 ve výši 1 544 904,65
organizaci KČ

Centrum pro otevřenou kulturu - HV za rok 2019 ve výši 168 052,04
Kč
východočeské divadlo - HV za rok 2019 ve výši 299 191,12 Kč
hv příspěvkových organizací ve školství a ve zdravotnictví jejich
rozděleni do fondů schválila rada města dne 18.5.2020
MŠ Pardubice - Hostovice 30 - HV za rok 2019 ve výši 35 244,67 KČ
MŠ Pastelka - Polabiny, Rosická 157 - HV za rok 2019 ve výši 246
627,31 Kč
MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90 - HV za rok 2019 ve výši 208
147,42 Kč
MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115 - HV za rok 2019 ve výši 167
906,16 Kč
MŠ Pardubice - Ohrazenice, Školská 225 - HV za rok 2019 ve výši 3
059,10 Kč
ZŠ Pardubice, Staňkova 128 - HV za rok 2019 ve výši 107 504,44 KČ
ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748 - HV za rok 2019 ve výši 1 190
099,42 Kč
ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 1287 - HV za rok 2019 ve výši
389 153,58 Kč
ZŠ Pardubice - Dubina , Erno Košt'ála 870 - HV za rok 2019 ve výši
169 141,34 Kč
ZUŠ Pardubice, Havličkova 925 - HV za rok 2019 ve výši 431 606,17
Kč
ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510 - HV za rok 2020 ve výši 597
915,36 Kč
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 334 ve výši
343 204,36 Kč
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice - HV za rok 2019 ve výši 785
581,18 Kč
Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - HV za rok 2019
ve výši 99 145,35 kč
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - nulový hospodářský
výsledek k 31.2.2019

Dohody o pracovní DPČ ze dne 12. 12. 2019 na dobu určitou od 2. 1. 2020 do 31. 12.
činnosti 2020 - práce šatnářky v budově na Pernštýnském nám.

DPČ ze dne 28. 5. 2020 na dobu určitou od 1.7. 2020 do 31. 12. 2020
- koordinace a provádění kontrol čerpáni finančních prostředků z
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rozpočtu statutárního města Pardubice
DPČ ze dne 16. 12. 2019 na dobu určitou od 2. 1. 2020 do 31. 12.
2020 - komunikace s institucemi a se spolky externě spolupracujíckni
S ESD
DPČ ze dne 17. 12. 2019 na dobu určitou od 2. 1. 2020 do 31. 12.
2020 - administrátor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v
ORP Pardubice ||
DPČ ze dne 27. 11. 2019 na dobu určitou od 2. 12. 2019 do 31. 12.
2020 - úklid
DPČ ze dne 20. 1. 2020 na dobu určitou od 21. 1. 2020 do 31. 12.
2020 - úklid
DPČ ze dne 23. 1. 2020 na dobu určitou od 27. 1. 2020 do 31. 12.
2020 - úklid

Dohody o provedeni DPP ze dne 26. 5. 2020 na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12.
práce 2020 - zástup za vrátné v budově Magistrátu města Pardubic

DPP ze dne 26. 5. 2020 na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12.
2020 - zástup za vrátné v budově Magistrátu města Pardubic
DPP ze dne15. 7. 2020 na dobu určitou od 20. 7. 2020 do 30. 9. 2020
- odbor správních agend - archivace, kompletace žádostí, zpracování
korespondence, aj.
DPP ze dne 28. 5. 2020 na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020
- roznášení pošty, pochůzky pro potřeby MmP
DPP ze dne 29. 6. 2020 na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 11.
2020 - pasportizace prostor pro kulturu ve městě Pardubice,
ověřování a zaznamenávání dat v prostředí GIS
DPP ze dne 28. 5. 2020 na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020
- roznášení pošty, pochůzky pro potřeby MmP
DPP ze dne 28. 5. 2020 na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12.
2020 - účast v kontrolní komisi při provádění kontrol hospodaření PO
ve školství
DPP ze dne 16.12. 2019 na dobu určitou od 6.16. 2020 do 31. 12.
2020 - lektorka AJ pro začátečníky v Seniorcentru
DPP ze dne 16. 12. 2019 na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 8.
2020 - lektorka jógy a cvičeni Pět Tibet'anů
DPP ze dne 25. 2. 2020 na dobu určitou od 2. 3. 2020 do 30. 9. 2020
- zpracování žádosti o dotaci VC. povinných příloh dle aktuálních
podmínek IROP výzvy č. 50 Udržitelná doprava

Pracovní smlouvy Pracovní smlouva ze dne 12. 12. 2019 na dobu neurčitou a platový
včetně platových výměr ze dne 16. 12. 2019 a 1. 4. 2020 jsou v souladu s nařízením
výměrů vlády ČR č. 341/2017 Sb.

Pracovní smlouva ze dne 25. 3. 2020 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 12. 5. 2020 a 17. 6. 2020 jsou v souladu s nařízením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2020 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 6. 1. 2020 a 31. 3. 2020 jsou v souladu s nařízením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 22. 4. 2020 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 24. 4. 2020 a 29. 7. 2020 jsou v souladu s nařIzením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 29. 6. 2020 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 30. 6. 2020 a 31. 8. 2020 jsou v souladu s nařízením
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Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 25. 3. 2020 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 12. 5. 2020 a 17. 6. 2020 jsou v souladu s nařIzenIm
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovni smlouva ze dne 24. 2. 2020 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 26. 2. 2020 a 26. 5. 2020 jsou v souladu s nařIzenIm
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovni smlouva ze dne 4. 2. 2020 na dobu určitou do 16. 2. 2021 a
platový výměr ze dne 13. 2. 2020 a 31. 3. 2020 jsou v souladu s
nařIzenIm vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovni smlouva ze dne 4. 2. 2020 na dobu určitou do 16. 2. 2021a
platový výměr ze dne 13. 2. 2020 a 31. 3. 2020 jsou v souladu s
nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 25. 11. 2019 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 16. 12. 2019 a 31. 3. 2020 jsou v souladu s nařízením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Usnesením ZM Pardubic č. Z/1276/2020 bylo schváleno poskytnutí
dotaci z Programu podpory kultury a uzavření veřejnoprávních smluv.
Podmínky dotačního programu pro r. 2020 - Program podpory kultury
po r. 2020 na podporu akcí konaných od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, v
rozpočtu města na r. 2020 schválena částka celkem 6.083.600,- KČ.
Program zveřejněn na úřední desce od 13. 12. 2019 do 31. 3. 2020.
Lhůta pro podání žádosti od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020.

Smlouva o poskytnuti dotace č. D1734/00122/20 ze dne 18. 5. 2020 -
příjemce dotace: Lumír Sokol, Pardubice - ve výši 80.000,- KČ na
realizaci projektu "RC Ponorka - podpora celoroční činnosti, 2letý
grant", vyúčtováni dotace do 31. 1. 2021. Dotace poskytnuta na
základě žádosti ze dne 21. 1. 2020 a schválena usnesením ZM ze
dne 29. 4. 2020. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 28. 5.
2020. Doloženo vyúčtování dotace ze dne 29. 1. 2021.
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00123/20 ze dne 10. 6. 2020 -
příjemce dotace: Divadlo Exil, z.s., Pardubice - ve výši 250.000,- Kč
na realizaci projektu "Realizace divadelních představení, koncertů a
výstav", vyúčtováni dotace do 31. 1. 2021. Dotace poskytnuta na
základě žádosti ze dne 29. 1. 2020 a schválena usnesením ZM ze
dne 29. 4. 2020. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 10. 6.
2020. Doloženo vyúčtováni dotace ze dne 28. 1. 2021
Smlouva o poskytnuti dotace č. D1734/00119/20 ze dne 19. 5. 2020 -
příjemce dotace: NOTITAO s.r.o., Pardubice - ve výši 120.000,- KČ na
realizaci projektu "Hudební kultura pro všechny v rámci klubové scény
- music club žlutý pes", vyúčtování dotace do 31. 1. 2021. Dotace
poskytnuta na základě žádosti ze dne 23. 1. 2020 a schválena
usnesením ZM ze dne 29. 4. 2020. Smlouva zveřejněna v registru
smluv dne 25. 5. 2020. Doloženo vyúčtování dotace ze dne 18. 12.
2020.

Podmínky dotačního programu pro r. 2020 - Program podpory
volnočasových a vzdělávacích aktivit 2020 na podporu volnočasových
aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích,
předpokládaný celkový objem vyčleněných peněžních prostředků
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" " 2.292.400,- KČ. Program zveřejněn na úřední desce od 13. 12. 2019
do 31. 3. 2020. Lhůta pro podání žádostí od 15. 1. 2020 do 31. 1.
2020.

Smlouva o poskytnuti dotace č. D1734/00110/20 ze dne 15. 6. 2020 -
příjemce dotace: Elipsa - Montessori centrum Pardubice, o.p.s. - ve
výši 109.000,- KČ na realizaci projektu "Podpora vzdělávacích
programů pro děti realizovaných v Montesorri centru Elipsa a rozvoje
centra", vyúčtování dotace do 31. 12. 2020. Dotace poskytnuta na
základě žádosti ze dne 30 1. 2020 a schválena usnesením ZM ze dne
29. 4. 2020. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 15. 6. 2020.
Vyúčtování nebylo možné předložit - v rámci pandemické situace.
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00331/20 ze dne 22. 7. 2020 -
příjemce dotace: Zdravotní organizace Profesní a odborová unie
zdravotnických pracovníků Pardubice - ve výši 72.000,- KČ na
realizaci projektu "Dětský tábor Balda, Polička - Pomezí", vyúčtováni
dotace do 31. 10. 2020. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne
26. 5. 2020 a schválena usnesením ZM ze dne 18. 6. 2020. Smlouva
zveřejněna v registru smluv dne 22. 7. 2020. Doloženo vyúčtování
dotace ze dne 26. 10. 2020.

Smlouvy a další Pardubický kraj OŽPZ/20/22196 ze dÁe 23. 7. 2020 neinvestiční
materiály k přijatým dotace "Stacionární automatická měřici stanice (ASM) -2x" KČ
účelovým dotacím 100.000,00. Termín vyúčtováni dotace do 31. 1. 2021. Projednání za

radě města ze dne 20. 7. 2020. Předloženo vyúčtování dotace ze dne
15. 12. 2020.

Smlouvy nájemní Smlouva o nájmu prostoru s|oužÍcÍho podnikáni ze dne 7. 5. 2020 -
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 101,64 m2,
nacházejících se v přízemí budovy bez č.p./č.e., označené jako objekt
č. 8 (vrata č. 15-17), která je součástí pozemku st.p.č. 3515/16 v k.ú.
Pardubice. Prostory budou využívány jako sklad. Záměr k pronájmu
nebytových prostor byl zveřejněn od 30. 1. 2020 do 17. 2. 2020 a byl
schválen usnesením RM č. R/3247/2020 ze dne 23. 3. 2020.
Nájemné stanoveno ve výši 1.731,35 KČ bez DPH/měsic.

Smlouva o nájmu prostoru s|oužÍcÍho podnikáni ze dne 12. 3. 2020 -
pronájem pozemku st.p.č. 864/9, jehož součásti je budova bez
č.p./č.e., označená jako průmyslový objekt (objekt č. 10), postavená v
areálu č.p. 324, v k.ú. Pardubice - nebytový prostor č. 1011 o celkové
výměře 201,14 m2. Prostory budou využívány jako klempířská dílna.
Záměr k pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn od 23. 10. 2019
do 8. 11. 2019 a byl schválen usnesením RM č. R/2855/2020 ze dne
3. 2. 2020. Nájemné stanoveno ve výši 3.332,89 KČ bez DPH/měsic.

Smlouva o nájmu prostoru s|oužÍcÍho podnikání ze dne 21. 4. 2020 -
pronájem pozemku st.p.č. 864/9, jehož součástí je budova bez
č.p./č.e., označená jako průmyslový objekt (objekt č. 10), postavená v
areálu č.p. 324, v k.ú. Pardubice - nebytový prostor č. 1004 o celkové
výměře 193,75 m2. Prostory budou využívány jako truhlářství. Záměr
k pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn od 23. 1. 2020 do 10. 2.
2020 a byl schválen usnesením RM č. R/3244/2020 ze dne 23. 3.
2020. Nájemné stanoveno ve výši 3.300.33 KČ bez DPH/měsic.
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Nájemní smlouva ze dne 25. 5. 2020 - pronájem pozemku 672/14 o
výměře 51 m2 a část pozemku p.p.č. 699/1 o výměře 1 m2 v k.ú.
Svítkov za účelem užívánÍ pozemku jako zahrada u rodinného domu.
Záměr k pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn od 5. 2. 2020 do
21. 2. 2020 a byl schválen usnesením RM č. R/2976/2020 ze dne 24.
2. 2020. Nájemné stanoveno ve výši 35,- Kč/m2/rok.

Nájemní smlouva ze dne 15. 6. 2020 - pronájem pozemku 512/2 o
výměře 25m2 a pozemku p.p.č. 504/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Pardubice
za účelem umístění a užIvání |odního kontejneru pro provozování
půjčovny paddleboardů. Záměr k pronájmu nebytových prostor byl
zveřejněn od 22. 1. 2020 do 7. 2. 2020 a byl schválen usnesením RM
č. R/3535/2020 ze dne 18. 5. 2020. Nájemné stanoveno ve výši700,-
Kč/m2/ rok bez DPH.

Nájemní smlouva ze dne 14. 7. 2020 - pronájem pozemku 986/21 o
výměře 665 m2 v k.ú. Pardubice za účelem umÍstění a užívání
zpevněné plochy a objektů s materiály sloužIckni pro údržbu
komunikaci umístěných na pozemku - rozšÍření separačního dvora v
areálu nájemce. Záměr k pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn
od 5. 2. 2020 do 21. 2. 2020 a byl schválen usnesením RM č.
R/2965/2020 ze dne 24. 2. 2020. Nájemné stanoveno ve výši 400,-
Kč/m2/rok bez DPH. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 14. 7.
2020.

Smlouvy o převodu Kupní smlouva uzavřená dne 3. 7. 2020 s kupujíchn na prodej
majetku (koupě, pozemku p.p.č. 409/64 v k.ú. Studánka za kupní cenu 48.552,- Kč.
prodej, směna, Záměr k prodeji pozemku zveřejněn od 30. 8. 2019 do 16. 9. 2019.
převod) Prodej schválen usnesením ZM ze dne 27. 2. 2020. Návrh na vklad

do KN ze dne 5. 8. 2020. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č.
0700004 ze dne 5. 8. 2020 v účetní hodnotě 210,- KČ.

Kupní smlouva uzavřená dne 4. 6. 2020 s kupujíchn na prodej
pozemku p.p.č. 1244 v k.ú. Svítkov za kupní cenu 6.000,- KČ. Záměr k
prodeji pozemku zveřejněn od 1. 11. 2019 do 18. 11. 2019. Prodej
schválen usnesením ZM ze dne 27. 2. 2020. Návrh na vklad do KN ze
dne 24. 6. 2020. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č.
0700040 ze dne 24. 6. 2020 v účetní hodnotě 7.200,- KČ.

Kupní smlouva uzavřená dne 9. 6. 2020 s kupujIcím na prodej
pozemku p.p.č. 2/11 v k.ú. Semtín za kupní cenu 24.500,- KČ. Záměr
k prodeji pozemku zveřejněn od 26. 4. 2019 do 13. 5. 2019. prodej
schválen usnesením ZM ze dne 24. 10. 2019. Návrh na vklad do KN
ze dne 22. 6. 2020. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č.
0700038 ze dne 22. 6. 2020 v účetní hodnotě 301,- KČ.

Kupní smlouva uzavřená dne 4. 5. 2020 s kupujÍcÍm na prodej
pozemku p.p.č. 518 v k.ú. Ohrazenice za kupní cenu 47.008,50 Kč.
Záměr k prodeji pozemku zveřejněn od 21. 6. 2019 do 8. 7. 2019.
Prodej schválen usnesením ZM ze dne 23. 1. 2020. Návrh na vklad
do KN ze dne 7. 5. 2020. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č.
0700002 v účetní hodnotě 15.839,- KČ.
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Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Dražební vyhláška č. 276 - 2020 a č. 277 - 2020, kterou se vyhlašuje
konání veřejné dobrovolné dražby nemovitých věci podle zákona č
26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražebník a navrhovatel:
Statutární město Pardubice, konání dražby 12. 3. 2020. Předmět
dražby - soubor nemovitých věcí - bytová jednotka 1036/9 v budově
č.p. 1036 na st.p.č. 1966 v k.ú. Pardubice, spoluvlastnický podíl na
společných částech uvedené budovy o velikosti ideální 637/10000 z
celku, nebytová jednotka č. 1036/9 a nebytový prostor o celkové
užitné ploše 53,6 m2 - cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem
soudního znalce - č. posudku 954-60/19 ze dne 19. 9. 2019. Protokol
o provedené dobrovolné dražbě č. 276-2020 ze dne 12. 3. 2020.
Protokol o předání předmětu dražby č. 76-2020 ze dne 11. 5. 2020
vydražiteli. Potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby ze dne 5. 5.
2020. Doklad o datu a způsobu úhrady ceny dosažené vydražením k
dražební vyhlášce č. 276-2020 ze dne 28. 4. 2020 - zaplacená částka
celkem 1.620.000,- KČ - úhrada dne 12. 3. 2020 ve výši 50.000,- KČ a
dne 27. 4. 2020 ve výši 1.570.000,- KČ. Návrh na vklad do KN ze dne
6. 5. 2020. Dražební vyhláška zveřejněna od 3. 2. 2020 do 12. 3.
2020. Schváleno usnesením ZM č. Z/1041/2019 ze dne 12. 12. 2019.
"BD Bělehradská 513 - sanace lodžií na jižním průčelí západního
křídla"
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu ze dne 25. 2. 2020
Zápis z jednání rady města ze dne 24. 2. 2020 - rozhodnutí o výběru
dodavatele - lvexi s. r. o., Bratranců Veverkových 680, Pardubice za
nabídkovou cenu KČ 3.017.867,70 bez DPH.
Záznam o posouzení a hodnoceni nabídek ze dne 12. 2. 2020
Čestné prohlášeni o nepodjatosti a mlčenlivosti 12. 2. 2020
Zápis z jednání rady města ze dne 13. 1. 2020 - rada města schválila
hodnotÍcÍ komisi.
výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu ze dne 20. 1. 2020.
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2020-001 s dodavatelem lvexi s. r. o.
KČ 3.017.867,70 bez DPH, v souladu s nabídkovou cenou. Smlouva
zveřejněna od 5. 3. 2020.

"BD jana zajíce 947 - úpravy ventilátorových komor"
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadáváni veřejné
zakázky malého rozsahu ze dne 19. 10. 2020
Zápis z jednání rady města ze dne 19. 10. 2020 - rozhodnutí o výběru
dodavatele - TaP Project s. r. o., Na Parohách 920, 530 06 Pardubice,
za nabídkovou cenu KČ 1.689.553,24 bez DPH.
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 10. 2020
Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti ze dne 14. 10. 2020
Zápis z jednání rady města ze dne 21. 9. 2020 - rada schválila
hodnotÍcÍ komisi.
výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu ze dne 7. 10. 2020.
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2020-082 s dodavatelem TaP project s.
r. o., Na Parohách 920, 530 06 Pardubice, za nabídkovou cenu KČ
1.689.553,24 bez DPH. Smlouva zveřejněna dne 26. 10. 2020 v

Komenského rúměstí 125, 532 11Pardubice, tel.: +420 (J2b 530, e-|||a|i: |vana.becjnarikc'va@pardLjbickykraj.cz
-16 -



registru smluv. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 10.
2020.

"Budova U Divadla 828 - Ill. NP - sanace kanceláří - realizace"
Rozhodnuti zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu ze dne 30. 6. 2020.
Zápis z jednání rady města ze dne 30. 6. 2020 - rozhodnutí o výběru
dodavatele STAFI FINALIZACE STAVEB s. r. o., Ostřešany 320, 530
02 Pardubice - za nabídkovou cenu KČ 2.974.629,23 bez DPH.
Záznam o posouzeni a hodnoceni nabídek ze dne 22. 6. 2020.
Čestné prohlášenI o nepodjatosti a mlčenlivosti ze dne 24. 6. 2020.
Zápis z jednání rady města ze dne 1. 6. 2020 - rada schválila
hodnotÍcÍ komisi.
výzva k podáni nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu ze dne 11. 6. 2020. Základní hodnotÍcÍ kritérium nejnižší
nabídková cena.
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2020-58 s dodavatelem STAFI
FINALIZACE STAVEB s. r. o., Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, za
nabídkovou cenu KČ 2.974.629,23 bez DPH. Smlouva zveřejněna dne
27. 7. 2020 v registru smluv. Smlouva zveřejněna dne 27. 7. 2020 na
profilu zadavatele.

Vnitřní předpis a Metodické doporučeni účtování poskytnutých finančních prostředků
směrnice MmP (půjčky, zápůjčky, finanční výpomoci)

Metodický pokyn - účtování OOP v souvislosti s COVID-19
směrnice č. 1/2020 o cestovních náhradách
metodický pokyn k účtování, k časovému rozlišeni nákladů a výnosů,
příjmů a výdajů, k náplni účtu 032 - kulturní předměty
metodické doporučeni k postupu inventarizací
metodický pokyn vedoucího ekonomického odboru k postupu tvorby
účetních rezerv
metodický pokyn - zásady účetnictví

Výsledky kontrol MŠ Pardubice - Dražkovice 146 - protokol o kontrole ze dne 21. 2.
zřízených organizaci 2020, hospodařeni příspěvkové organizace ve vybraných oblastech.

ZŠ Pardubice - Benešovo náměstí 590 - protokol o kontrole ze dne 6,
10. 2020, hospodařeni příspěvkové organizace ve vybraných
oblastech.
ZUŠ Pardubice - Havličkova 925 - protokol o kontrole ze dne 10. 8.
2020, hospodaření příspěvkové organizace ve vybraných oblastech.
ZŠ Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 - protokol o kontrole ze dne
18. 8. 2020, hospodaření příspěvkové organizace ve vybraných
oblastech.
ZŠ Pardubice-Dubina, Erno Košt'ála 870 - protokol o kontrole ze dne
12. 10. 2020, hospodaření příspěvkové organizace ve vybraných
oblastech.

Zápisy z jednání Rada města ze dne 13. 1. 2020 (rozpočtové opatření č. 1/2020)
rady včetně Rada města ze dne 3. 2. 2020 (rozpočtové opatření č. 35/2020)
usnesení Rada města ze dne 24. 2. 2020 (rozpočtové opatření č. 36/2020, 2.

změna rozpočtu)
Rada města ze dne 23. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 71/2020, 3.
změna rozpočtu)
Rada města ze dne 20. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. 172-
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176/2020)
Rada města ze dne 17. 8. 2020 (rozpočtové opatření č. 177-
180/2020, 8. změna rozpočtu)
Rada města ze dne 2. 11. 2020 (rozpočtové opatření č. 268-
271/2020, 11. změna rozpočtu)
Rada města ze dne 30. 11. 2020 (rozpočtové opatření č. 295-
302/2020, 13. změna rozpočtu)

Zápisy z jednání Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2019 (rozpočet města na rok
zastupitelstva včetně 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024)
usnesení Zastupitelstvo města ze dne 23. 1. 2020 (rozpočtové opatření č. 2-

34/2020, 1. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 27. 2. 2020 (rozpočtové opatření č. 37-
69/2020, 2. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města 29. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 72-
103/2020, 3. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 29. 4. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 104-
127/2020, 4. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 14. 5. 2020 (rozpočtové opatřeni č.
128/2020)
Zastupitelstvo města ze dne 14. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 129-
134/2020, 5. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 28. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 135-
145/2020, 6. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 9. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 146, 7.
změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 18. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 147-
171/2020, 7. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 18. 6. 2020 (celoroční hospodařeni
města za rok 2019, účetní závěrka města ke dni 31. 12. 2019)
Zastupitelstvo města ze dne 24. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 181-
239/2020, 9. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 22. 10. 2020 (rozpočtové opatření č. 240-
267/2020, 10. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 26. 11. 2020 (rozpočtové opatření č. 272-
294/2020, 12. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 17. 12. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 303-
351/2020, 14. změna rozpočtu)
Zastupitelstvo města ze dne 21. 1. 2021 (rozpočtové opatřeni č. 352-
369/2020, závěrečná změna rozpočtu)

Finanční výbor . Zápis fv č. 12 ze dne 13. 1. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic,
bezúročná zápůjčka
Zápis FV č. 13 ze dne 20. 1. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic -
hlasování per roliam od 16. 1. 2020 do 20. 1. 2020
Zápis FV č. 14 ze dne 17. 2. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic,
bezúročná zápůjčka, prominutí penále a poplatků z prodlení
Zápis FV č. 15 ze dne 1. 3. 2020 - změna rozpočtu města Pardubic,
přezkoumáni hospodaření
Zápis FV č. 16 ze dne 20. 4. 2020 - změna rozpočtu města Pardubic,
snížení úrokové sazby úvěrového rámce
Zápis FV č. 17 ze dne 11. 5. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic -
hlasování per roliam od 7. 5. 2020 do 11. 5. 2020, prominutí nájmu a
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Písemnosti využité
při přezkoumání
hospodaření
městského obvodu l

plateb
Zápis FV č. 18 ze dne 25. 5. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic,
investiční záměr, transfer mezi rozpočty MO a MmP
Zápis FV č. 19 ze dne 8. 6. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic,
problematika HC Dynamo Pardubice, účetní závěrka, závěrečný účet
Zápis FV č. 20 ze dne 14. 9. 2020 - změny rozpočtu města Pardubic,
harmonogram rozpočtu na 2021, vyhodnocení hospodaření l. po|o|etí
2020, terminál JIH
Kniha došlých faktur na rok 2020 - vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 - vedena v účetní programu
Účtový rozvrh na rok 2020 - veden v účetním programu GORDIC

Faktury vydané za období 2-10/2020 v číselné řadě 2020100018-48
včetně zaúčtováni předpisu pohledávky, přijaté za období 7/2020 v
číselné řadě 202000383-444 včetně předpisu závazku

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 27. 11. 2019 do 13. 12.
2019. Zastupitelstvo MO l ze dne 11. 12. 2020 schvaluje rozpočet na
rok 2020. Schválený rozpočet byl zveřejněn od 7. 1. 2020

Rozpočtové opatření č. 1 schválila rada MO I ze dne 3. 2. 2020
zveřejněno od 10. 2. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 2 schvaluje rada MO l ze dne 9. 3. 2020
zveřejněno od 19. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. 3 a 1. změna rozpočtu schvaluje rada MO l ze
dne 9. 3. 2020 a zastupitelstvo MO l ze dne 11. 3. 2020 zveřejněno
od 19. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. 4 schvaluje rada MO l ze dne 15. 4. 2020
zveřejněno od 23. 4. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 5, 6, 7 schvaluje rada MO l ze dne 18. 5. 2020
zveřejněno od 20. 5. 2020
Rozpočtové opatření č, 8 schvaluje rada MO l ze dne 8. 6. 2020
zveřejněno od 24. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 9 schvaluje zastupitelstvo MO l ze dne 10. 6.
2020 zveřejněno od 24. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 10 a 11 a 2. změna rozpočtu schváleno radou
MO l ze dne 8. 6. 2020 a zastupitelstvem MO I ze dne 10. 6. 2020
zveřejněno od 24. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 schválila rada MO l ze dne 29.
6.2020 zveřejněno od 1. 7. 2020
Rozpočtové opatření č. 15, 16, 17,18 schválila rada MO I ze dne 31.
8. 2020 zveřejněno od 8. 9. 2020
Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 3. změna rozpočtu schválilo
zastupitelstvo MO I ze dne 10. 9. 2020 zveřejněno od 24. 9. 2020
Rozpočtové opatření č. 20/2020 - 2. aktualizace sociálního fondu,
schválilo ZMO dne 10.9.2020, zveřejnění dne 24.9.2020
Rozpočtové opatření č, 21/2020 - schválila RMO dne 21.9.2020,
zveřejnění dne 6.10.2020
Rozpočtové opatření č. 22, 23, 24 - schválila RMO dne 12.10.2020,
zveřejnění dne 14.10.2020
Rozpočtové opatřeni č. 25 - schválila RMO dne 23.11.2020,
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zveřejněno 30.11.2020
Rozpočtové opatřeni č. 26-33, 4. změna rozpočtu (Č. 34), schválilo
ZMO dne 9.12.2020, zveřejnění dne 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 35 - schválila RMO dne 21.12.2020,
zveřejněni dne 4.1.2021

Bankovní výpisy - BÚ vedený u kb, a.s. č.ú. 78-9145760247/0100 -
příjmový účet, kontrola účtování, účetní doklady v číselné řadě
1500006-25 , BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 79-9145770277/0100 -
výdajový účet, kontrola účtování za období 18.5.- 16.6.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022 byl
zveřejněn od 5. 12. 2017 do 21. 12. 2017. Zastupitelstvo MO l ze dne
20. 12. 2017 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -
2022). schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022
byl zveřejněn od 10. 1. 2018.

Odměňování členů zastupitelstva - zastupitelstvo obce ze dne 18. 12.
2019 s platností od 1. 1. 2020, počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 22.653,
ZO ze dne 10.9.2020, odměny od 1.10.2020 navýšení

Rozvaha k 30.9.2019, k 31.12.2020
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k 30.9.2019, k 31.12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO l
ze dne 11. 12. 2019 (rozpočet na rok 2020)
Zastupitelstvo MO I ze dne 9. 3. 2020 (změna rozpočtu č. l)
Zastupitelstvo MO l ze dne 10. 6. 2020 (změna rozpočtu č. 2)
Zastupitelstvo MO l ze dne 10. 9. 2020 (změna rozpočtu č. 3)
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - Rada MO l ze dne 3. 2. 2020
(rozpočtové opatřeni č. l)

Rada
Rada
Rada
Rada
Rada
Rada
19)
Rada
Rada
Rada
Rada

MO l
MO l
MO l
MO l
MO l
MO l

ze dne 9. 3. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 2 a 3)
ze dne 15. 4. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 4 a 5)
ze dne 18. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 5, 6, 7)
ze dne 8. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 8, 10, 11)
ze dne 29. 6. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 12, 13, 14)
ze dne 31. 8. 2020 (rozpočtové opatření č 15, 16, 17, 18,

MOl ze de 21.9.2020 (RO č. 21)
MOl ze dne 12.10.2020 (RO č. 22-24)
MOl ze dne 23.11.2020 (RO č. 25)
MOl ze dne 21.12.2020 (RO č. 35)

Zápisy z jednání finančního výboru - ze dne 3. 3. 2020, 1. 6. 2020, 2.
9. 2020
Zápisy z jednání kontroInIho výboru - ze dne 27. 5. 2020, 1. 9. 2020

Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů - vedena v
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programu pohledávek účetního programu
Účetní doklad č. 1020005 o účtování předpisu pohledávky na místní
poplatek za odpady ve výši 12 890 800,00 KČ, č. 1020006 o účtování
předpisu pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 454 500,00 KČ
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - smlouva
ze dne 18.2.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
městského obvodu l pro východočeské divadlo Pardubice ve výši 40
000,00 KČ, termín pro vyúčtováni do 31.12.2020, žádost ze dne
26.11.2020, doložka dle zákona o obcích - poskytnutí dotace bylo
schváleno zastupitelstvem MO I dne 11.12.2019
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 21.5.2020 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků městského obvodu l pro TJ BMX Pardubice
ve výši 5 000,00 kč pro zajištění akce ,,Krajský přebor BMX -
bikrosový závod pro děti od 6 do 18 let), termín pro vyúčtováni do
31.12.2020, žádost ze dne 15.5.2020, doložka dle zákona o obcích -
poskytnuti dotace schváleno radou MOl dne 18.5.2020

Pravidla pro tvorbu, hospodařeni a čerpáni sociálního fondu
Vnitřní předpis a směrnice - MO vede evidenci vnitřních předpisů a
nařízení
Směrnice o cestovních náhradách, směrnice o pokladních operacích,
směrnice o inventarizaci, pravidla pro tvorbu, schvalováni účetní
závěrky

Provedení inventarizace k 31.12.2020, inventurní soupisy k
31.12.2020,předloženy inventarizační zpráva, proškolení členů
inventarizační komise, pIán inventur

Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejicích s konáním voleb
do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020, poskytnutá výše
zálohy ve výš 707 315,28 KČ, celkové náklady ve výši 747 515,10 KČ,
kontrola čerpáni a uznatelnost výdajů bez nedostatků

Písemnosti využité Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu za '
při přezkoumání období 202000001-439
hospodaření Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu v
městského obvodu íl číselné řadě 2020200001-9

Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury vydané za období 1-8/2020 v číselné řadě 2020200001-9
včetně zaúčtování předpisu pohledávky, přijaté za období 1-9/2020 v
číselné řadě 202000332-241 včetně předpisu závazku

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 16. 12.
2019. Zastupitelstvo MO íl ze dne 11. 12. 2019 schvaluje rozpočet
MO ii na rok 2020. Schválený rozpočet MO ll byl zveřejněn od 20. 12.
2019.

Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatření č. 1 schváleno
zastupitelstvem MO ll ze dne19. 2. 2020 zveřejněno od 4. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno radou MO || ze dne 16. 3. 2020
zveřejněno od 23. 3. 2020
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Rozpočtové opatřeni č. 3 schváleno zastupitelstvem MO ll ze dne 24.
6. 2020 zveřejněno od 8. 7. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 4 schváleno radou MO ll ze dne 3. 8. 2020
zveřejněno od 10. 8. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 5 schváleno zastupitelstvem MO ll ze dne 23.
6. 2020 zveřejněno od 5. 10. 2020
Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada MO 11 dne 19.10.2020,
zveřejnění dne 2.11.2020
Rozpočtové opatření č. 7 schválilo ZMO ze dne 16.12.2020,
zveřejněni dne 22.12.2020

Mzdová agenda - vedena programem VEMA
Bankovní výpisy - BÚ vedený u KB, a.s. Č.ú.19-237404217/0100 ve
výši zůstatku 5 203 812,22 KČ k 30.6.2020, kontrola účtováni za
6/2020
BÚ vedený u KB, a. s. - č. účtu 19-2374020267/0100 ke dni
30. 6. 2020
BÚ vedený u KB, a. s. - č. účtu 19-2374030297/0100 ke dni
30. 6. 2020
BÚ vedený u kb, a. s. - č. účtu 19-2374040217/0100 ke dni
30. 6. 2020
BÚ sociálního fondu vedený u KB, a. s. - č. účtu
78-9198490287/0100 ke dni 30. 6. 2020
Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasily se
zůstatkem rozvahového účtu 231 a 236 ke dni 30. 6. 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2021 - 2025 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 16.
12. 2019. Zastupitelstvo MO íl ze dne 11. 12. 2019 schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025. Schválený
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 byl zveřejněn od
20. 12. 2019.

Odměňování členů zastupitelstva - výše odměn neuvolněným členům
ZO byla schválena usnesením ZM ze dne 12. 12. 2018. Schválen
souběh odměn a změna odměňování schválena usnesením ZMO ze
dne 19. 2. 2020 od 1. 3. 2020
Uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla odměna
stanovena v souladu s nařízením vlády č. 338/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů od 1. 1. 2020
Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 9/2020
Počet zastupitelů: 15
Počet obyvatel MO Ill - od 10 000 do 20 000

Pokladní kniha (deník) za období 6/2020 v číselné řadě 249-298,
pokladní zůstatek ve výši
29 923,00 Kč
Pokladní doklady za období 6/2020 v číselné řadě 249-298 včetně
účtování, průvodky finanční výdajové operace

Příloha rozvahy k 30.6.2020, k 31.12.2020
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Rozvaha k 30.6.2019, k 31.12.2020
výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu k 30.6.2020, do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k 30.6.2019, k 31.12.2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO ll
ze dne 11. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2020)
Zastupitelstvo MO || ze dne 19. 2. 2020 (rozpočtové opatřeni č. l)
Zastupitelstvo MO || ze dne 24. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 3)
Zastupitelstvo MO It ze dne 23. 9. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 5)
Zastupitelstvo MO ll ze dne 16.12.2020 - RO č. 7
Zápisy z jednání rady včetně usneseni - Rada MO ll ze dne 16. 3.
2020 (rozpočtové opatření č. 2)

Rada MO ll ze dne 3. 8. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 4)
Rada MO ll ze dne 19.10.2020 - RO č. 6

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020, 15. 6. 2020, 14.
9. 2020, 7.12.2020 - kontrola čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření,
pravidla sociálního fondu, odměny
Zápisy z jednání kontrolnIho výboru ze dne 5. 2. 2020, 10. 6. 2020, 9.
9. 2020, 2.12.2020 kontrola přijatých usnesení rady a zastupitelstva

Evidence poplatků - na rok 2020 předpis místnIch poplatků na psa
zaúčtován dokladem č. 2800003 ze dne 1. 1. 2020 a předpis místních
poplatků za TKO dokladem č. 2800002 ze dne 1. 1. 2020

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím -
Usnesením Rady MO Pardubice ze dne 22. 6. 2020 bylo rozhodnuto
o poskytnuti dotaci a schváleno uzavřeni smluv. Dále bylo uloženo
Zastupitelstvu MO ll zařadit schválené dotace do rozpočtu MO
rozpočtovým opatřením č. 3.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 17/2020 ze dne 6. 8. 2020 pro
příjemce dotace: Maple Pool Club, z.s.- dotace poskytnuta na provoz
kroužku sportovního billiardu v r. 2020 ve výši 10.800,- Kč na základě
žádosti ze dne 4. 2. 2020. Vyúčtování dotace do 15. 12. 2020.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2020 ze dne 7. 8. 2020 pro
příjemce dotace: 2222 Sk Polabiny, z.s. - dotace poskytnuta na
základě žádosti ze dne 24. 2. 2020 ve výši 12.000,- KČ na celoročnI
činnost v šachovém oddíle v r. 2020. Vyúčtování dotace do 15. 12.
2020, vyúčtováno dne 14. 8. 2020, čerpáno v plné výši, celková výše
skutečných výdajů 22.350,- kč.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2020 ze dne 7. 8. 2020 pro příjemce
dotace: 2222 Sk Polabiny, z.s. - dotace poskytnuta na základě
žádosti ze dne 24. 2. 2020 ve výši 13.500,- KČ na Mistrovství ČR
mládeže 2020. Vyúčtování dotace do 31. 8. 2020, vyúčtováno dne 14.
8. 2020, čerpáno v plné výši, celková výše skutečných výdajů
32.424,- Kč.

Vnitřní předpis a směrnice - č. 001 - Vedení účetnictví - účetní knihy,
účetní doklady, časové rozlišovánI, podrozvaha, účetní závěrka
č. 002 - Hospodaření s majetkem - evidence, odpisováni, opravné
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Písemnosti využité
při přezkoumáni
hospodaření
městského obvodu
Ill

položky
č. 003 - Inventarizace
č. 004 - Oběh účetních dokladů
č. 007 - Poskytování cestovních náhrad
č. 008 - Vznik a evidence pohledávek a závazků
č. 009 - Zadávání veřejných zakázek
č. 010-A a B - Systém finanční kontroly
č. 016 - Sociální fond
č. 022 - Poskytováni cestovních náhrad členům zastupitelstva MO
č. 026 - odpisový pIán

Pracovni smlouva a platový výměr
Pracovní smlouva ze dne 12. 2. 2018 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 10. 12. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č.
341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 30. 8. 2004 na dobu určitou včetně dohody
o změně ze dne 30. 8. 2007 na dobu neurčitou a platový výměr ze
dne 10. 12. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 7. 10. 1997 včetně změn na dobu neurčitou
a platový výměr ze dne 10. 12. 2019 a 31. 7.2020 je v souladu s
nařizením vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovni smlouva ze dne 1. 7. 2003 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 10. 12. 2019 je v souladu s nařIzenIm vlády ČR č.
341/2017 Sb.
Jmenování do funkce ze dne 1. 11. 2018 a Dohoda o podmínkách
pracovního poměru ze dne 1. 11. 2018 a platový výměr ze dne 10. 12.
2019 je v souladu s nařIzenIm vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Dohody o provedení práce
DPP ze dne 28. 8. 2020 - pravobřezní zpravodaj
DPP ze dne 9. 6. 2020 - pravobřezni zpravodaj
DPP ze dne 28. 5. 2020 - organizace promenádních koncertů
DPP ze dne 1. 9. 2020 - pomocné práce při organizaci a zajišt'ování
voleb

Provedeni inventarizace - inventurní soupisy k 31 .1 2.2020, inventurní
zpráva ze dne 18.2.2021, plán inventur ze dne 11.11.2020, okamžik
zahájeni a ukončeni ze dne 4.1. - 28.2.2021, proškolení členů
inventarizační komise ze dne 11.11.2020

Neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejÍcÍch s konáním voleb
do zastupitelstev krajů ve dnech 2 a 3.10.2020 ve výši zálohy 534
570,52 kč - příjem účtován na 4111, celkem čerpáno 562 866,48 Kč
- výdaje na 6115, kontrola čerpáni a uznatelnost výdajů bez
nedostatků, požadavek na dočerpání ve výši 28 295,96 KČ - účtováno
dle výkazu rozvaha - 346
Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu v
číselné řadě 2020300001-2020300017
Kniha odeslaných faktur na rok 2019 vedena v účetním programu v
číselné řadě 20200001-202000488
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC
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Faktury došlé v č. řadě 20200026 - 202000325 včetně účtování
předpisů a přípravy úhrad

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 29. 11. 2019 do 17. 12.
2019. Zastupitelstvo MO Ill ze dne 16. 12. 2019 schvaluje rozpočet
MO Ill na rok 2020. Schválený rozpočet MO Ill byl zveřejněn od 6. 1.
2020.

Rozpočtová opatření -
zastupitelstvem MO Ill
Rozpočtové opatření č.
2. 2020 zveřejněno od
Rozpočtové opatření č.
5. 2020 zveřejněno od
Rozpočtové opatření č.
6. 2020 zveřejněno od
Rozpočtové opatření č.
9. 2020 zveřejněno od
Rozpočtové opatření č.
14.12.2020, zveřejněni

Rozpočtové opatření č. 1 schváleno
ze dne 24. 2. 2020 zveřejněno od 6. 3. 2020
2 schváleno zastupitelstvem MO Ill ze dne 24.

6. 3. 2020
3 schváleno zastupitelstvem MO ||| ze dne 18.

27. 5. 2020
4 schváleno zastupitelstvem MO Ill ze dne 22.

1. 7. 2020
5 schváleno zastupitelstvem MO Ill ze dne 21.

5. 10. 2020
6, schváleno zastupitelstvem MO Ill dne
ze dne 5.1.2021

Mzdová agenda - vedena programem VEMA
Běžný účet vedený u ČSOB, a.s. - č. účtu 181632479/0300 ke dni
30. 6. 2020 a za období 06/2020 - výpis č. 2020/131 - 2020/159, k
31.12.2020 ověřena výše zůstatku k 31.12.2020 ve výši
7 364 832,97 Kč
Běžný účet sociálního fondu vedený u ČSOB, a.s. - č. účtu
182890648/0300 ke dni 30. 6. 2020 a za období 04 - 06/2020 - výpis
Č. 2020/8 - 2020/12, k 31.12.2020 ve výši 472 268,48
Běžný účet vedený u ČSOB, a.s. - č. účtu 181632022/0300 ke dni
30. 6. 2020 a za období 01 - 06/2020 - výpis č. 2020/1 - 2020/13,
ověřeno na výše zůstatku k 31.12.2020 ve výši 24 970 107,35 Kč
Běžný účet vedený u ČSOB, a.s. - č. účtu 181632639/0300 ke dni
30. 6. 2020 a za období 06/2020 - výpis č. 2020/45 - 2020/55
Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasil se
zůstatkem rozvahového účtu 231 a 236 ke dni 30. 6. 2020

střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 byl
zveřejněn od 29. 11. 2019 do 17. 12. 2019. Zastupitelstvo MO Ill ze
dne 16. 12. 2019 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021
- 2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023
byl zveřejněn od 6. 1. 2020.

Odměňování členů zastupitelstva - výše odměn neuvolněným členům
ZO byla schválena usnesením ZM ze dne 17. 12. 2018. Schválen
souběh odměn až do souhrnu za tři funkce. Uvolněnému starostovi a
místostarostovi města byla odměna stanovena v souladu s nařízením
vlády č. 338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2020.
Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 9/2020. Počet zastupitelů:
15. Počet obyvatel MO III - od 10 000 do 20 000
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Pokladni kniha (deník) - pokladní deník výdajové pokladny za období
05 a 06/2020 - veden programem Ginis Express, pokladni deník
výdajové příjmové za období 05 a 06/2020 - veden programem Ginis
Express
Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních denících souhlasil
se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 6. 2020.
Pokladní doklady výdajové pokladny za období za období 05 a
06/2020 - výdajové pokladní doklady č. 156 - č. 217, VC. zaúčtování,
příjmové pokladny za období 06/2020 - příjmové pokladní doklady č.
1403 - 1579, VC. zaúčtování

Příloha rozvahy k 30.6.2020, k 31.12.2020
Rozvaha k 30.6.2019, k 31.12.2020
výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu k 30.9..2020, do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k 30.6.2020, k 31.12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni
Zastupitelstvo MO Ill ze dne 16. 12. 2019 (střednědobý výhled
rozpočtu, rozpočet na rok 2020)
Zastupitelstvo MO Ill ze dne 24. 2. 2020 (rozpočtové opatření č. 1,
rozpočtové opatření č. 2)
Zastupitelstvo MO Ill ze dne 18. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 3)
Zastupitelstvo MO Ill ze dne 22. 6. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 4)
Zastupitelstvo MO Ill ze dne 21. 9. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 5)
Zastupitelstvo MO (|| ze dne 14.12.2020 RO č. 6

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 18. 2. 2020, 5. 5. 2020, 16.
6. 2020, 14. 9. 2020
Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 3. 2. 2020, 7. 9. 2020

Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů - vedeno v
účetním programu
Účetní doklad č. 3020002 ze dne 4.2.2020 o zaúčtování předpisu
pohledávky na místní poplatek za odpady ve výši 9 090 750,00 KČ
účetním zápisem 315/606, doklad č. 320001 ze dne 4.2.2020 o
zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši
459 200,00 Kč účetním zápisem 315/606

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím- smlouva
ze dne 9.6.2020 o poskytnutí dotace č. 27/2020 pro Rodinné centrum
Kulihrášek, z.s. ve výši 10 000,00 KČ na uskutečnění akce -
Jednorázové zábavně-vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, konané v
období od 1.1. 2020 - 30.6.2020, doložka dle zákona o obcích -
schváleno radou MO Ill dne 24.2.2020, termín vyúčtování dotace do
31.12.2020, žádost ze dne 27.12.2019, kontrola účtování - účet 373S
Smlouva ze dne 3.6.2020 o poskytnuti dotace č. 21/2020 pro Dům
dětí a mládeže BETA Pardubice, odloučené pracoviště Dubina ve výši
5 000,00 KČ na uskutečnění akce Večerničkový karneval, doložka dle
zákona o obcích - schváleno radou MO Ill dne 24.2.2020, žádost ze
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dne 17.12.2019

Peněžní fondy- sociální fond: Pravidla pro hospodaření se sociálním
fondem - vnitřní směrnice č. 20/2009 - zdroje fondu, čerpáni fondu,
hospodaření s fondem. Roční příděl do fondu ve výši 5,8% z rozpočtu
mezd zaměstnanců MO a uvolněného člena zastupitelstva. Čerpání
fondu - na stravování, na reprezentaci, peněžní dary, ozdravný
program, kultura, sport, vzdělávací a zdravotnická zařízení.
Pro účely fondu zřízen samostatný bankovní účet vedený u ČSOB,
a.s. - č. účtu 182890648/0300 - zůstatek ke dni 30. 6. 2020 ověřen,
souhlasí na rozvahový účet 236 k uvedenému datu.
Rozpočet SF schválen v rámci rozpočtu MO Ill na r. 2020 usnesením
ZMO Ill ze dne 16. 12. 2019.

Vnitřní předpisy a směrnice - organizační řád, cestovní náhrady,
pokladní operace, směrnice k provádění inventarizace majetku a
závazků, zadávací řád veřejných zakázek, podpisové vzory pro
schvalování rozpočtových případů, schvalovánI hospodářských
operací a systém zpracování účetnictví, pravidla pro hospodaření se
sociálním fondem

Pracovní smlouva a platový výměr - Rozhodnutí o jmenování ze dne
13. 5. 2019 a platový výměr ze dne 30. 12. 2019 je v souladu s
nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 15. 5. 2017 na dobu určitou včetně dodatku
č. 1 a platový výměr ze dne 30. 12. 2019 je v souladu s nařízením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 19. 9. 2006 na dobu určitou včetně dodatků
a platový výměr ze dne 30. 12. 2019 je v souladu s nařízením vlády
ČR Č. 341/2017 Sb.
Pracovni smlouva ze dne 30. 12. 2002 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 30. 12. 2019 a 31. 7.2020 je v souladu s nařízením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 27. 12. 2002 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 30. 12. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č.
341/2017 Sb.
Dohody o provedení práce - 8 x DPP ze dne 25. 2. 2020 - distribuce
obálek se složenkami TKO
2 x DPP ze dne 19. 12. 2019 - uklizečka
DPP ze dne 19. 12. 2019 - úklid ochozu před úřadem
DPP ze dne 19. 12. 2019 - organizace trhovců a kontrola veřejného
pořádku
DPP ze dne 30. 1. 2020 - administrativní, zaškolovací a konzultační
činnost pro úsek přestupků
DPP ze dne 25. 6. 2020 - administrativní, zaškolovací a konzultační
činnost pro úsek přestupků
DPP ze dne 19. 2. 2020 - podpora a konzultace technických a
zabezpečovacích zařízeni

Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb zastupitelstev krajů v r. 2020 (pol. 4111,
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Písemnosti využité
při přezkoumání
hospodaření
městského obvodu
lV

ÚŽ 98193) - poskytnutá záloha ve výši 478.852,43 KČ, vyčerpáno ve
výši 494.810,24 KČ. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Požadováno
k dokrytí 15.957,81 KČ.

Provedení inventarizace - inventarizační zpráva ze dne 2.2.2021,
proškoleni členů inventarizační komise ze dne 3.12.2020, plán
inventur ze dne 26.11.2020, okamžik zahájení 25.1. - 26.1.2020.
Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury - přijaté fa za období 8-9/2020 v číselné řadě 284-379
včetně zaúčtování
FA označeny v rámci finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., v
platném znění.

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 29. 11. 2019 do 18. 12.
2019. Zastupitelstvo MO lV ze dne 16. 12. 2019 schvaluje rozpočet
mo lV na rok 2020. schválený rozpočet MO lV byl zveřejněn od 19.
12. 2020.

Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatřeni č. 1 schváleno
zastupitelstvem MO lV ze dne 17. 2. 2020 zveřejněno od 20. 2. 2020
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno zastupitelstvem MO lV ze dne
22. 6. 2020 zveřejněno od 25. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno zastupitelstvem MO lV ze dne
21. 9. 2020 zveřejněno od 23. 9. 202
Rozpočtové opatřeni č. 4 schváleno zastupitelstvem MO lV ze dne
21.12.2020, zveřejněno dne 30.12.2020

Bankovní výpisy - BÚ vedený u ČS, .a.s. č.ú. 19-1205459389/0800 ve
výši zůstatku 1 756 878,44 KČ k 30.9.2020, kontrola účtování za
9/2020
BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 107-1205459389/0800 ve výši zůstatku 366
033,03 KČ - ověřeno na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 236,
kontrola účtování za 9/2020

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2021 - 2024 byl zveřejněn od 29. 11. 2019 do 18.
12. 2019. Zastupitelstvo MO lV ze dne 16. 12. 2019 schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2024. schválený
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2024 byl zveřejněn od
19. 12. 2020.

Odměňování členů zastupitelstva - výše odměn neuvolněným členům
ZO byla schválena usnesením ZM ze dne 17. 12. 2018. Schválen
souběh odměn až do souhrnu za tři funkce.
Uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla odměna
stanovena v souladu s nařízením vlády č. 338/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů od 1. 1. 2020, ověřeno na mzdové listy za období
01 - 9/2020
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Počet zastupitelů: 15
Počet obyvatel MO lV - od 50 000 do 10 000

Pokladní kniha (deník) - pokladní deník výdajové pokladny za období
08 a 09/2020 - veden programem Ginis Expres, pokladní zůstatek ve
výši 80 195,00 KČ, výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle
výkazu rozvaha - účet 261
Pokladní doklady za období za období 08 a 09/2020 - příjmové a
výdajové pokladní doklady č. 312-393 VC. zaúčtování, příjmové
doklady za 553-592 za období 9/2020, zůstatek ve výši
8 937,00 Kč - převod do výdajové pokladny

Příloha rozvahy k 30.9.2020, k 31.12.2020
Rozvaha k 30.9.2019. k 31.12.2020
výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu k 30.9..2020 do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k 30.9.2019, k 31.12.2020

Dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtováni ze
dne 2. 1. 2015 - finanční hotovost s výběrem blokových pokut
Ze dne 26. 5. 009 - finanční prostředky souvÍsejÍcÍ s vedením
pokladní činnosti
Ze dne 2. 5. 2011 - finanční prostředky souvÍsejÍcÍ s výběrem
mIstnIho poplatku za svoz komunálního odpadu

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - Zastupitelstvo MO
IV ze dne 16. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2020)
Zastupitelstvo MO lV ze dne 17. 2. 2020 (rozpočtové opatřeni č. l)
Zastupitelstvo MO lV ze dne 22. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 2)
Zastupitelstvo MO lV ze dne 21. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 3)
Zastupitelstvo MO lV ze dne 21.12.2020 RO č. 4

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020, 8. 6. 2020, 7. 9.
2020
Zápisy z jednání kontrdního výboru ze dne 5. 3. 2020, 25. 5. 2020

Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v
účetním programu
Účetní doklad č. 4020001 ze dne 1.1.2020 o účtování předpisu
pohledávky na místní poplatek za odpady ve výši 3 273 400,00 KČ , č.
4020002 ze dne 1.1.2020 o účtování předpisu pohledávky na mistnI
poplatek ze psů ve výši 133 000,00 kč

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - dotace
jsou poskytovány na základě dotačních programů MO Pardubice lV
schválených Radou MO IV dne 18. 11. 2019.
Usnesením Rady MO Pardubice IV ze dne 8. 6. 2020 bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotací z dotačního programu ,,Sporť' a schváleno
uzavření smluv. Usnesením Zastupitelstva MO lV ze dne 22. 6. 2020
bylo schváleno RO č. 2 upravujÍcÍ mj. i poskytnuté dotace.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace č. 520/2020/3 ze dne 29.

Komenského náměstl125, 532 11Pardubice, tel : +4:'0()21) 530, e-mail' |varIa.bednarikova(á)p,3rd(jbicky|<raj.(:z
-29 -



6. 2020 pro příjemce dotace: SK Pardubičky, z.s. - dotace poskytnuta
na základě žádosti ze dne 15. 4. 2020 ve výši 10.000,- Kč na
,,Pronájem tělocvičen mužstev mladší a starší přípravky". Vyúčtování
dotace do 30. 11. 2020, vyúčtování doloženo.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 548/2020/3 ze dne 8. 7.
2020 pro příjemce dotace: TJ Pardubičky, z.s. - dotace poskytnuta na
základě žádosti ze dne 8. 4. 2020 ve výši 10.000,- Kč na částečnou
úhradu energii. Vyúčtování dotace do 30. 11. 2020, vyúčtování
doloženo

Peněžní fond - sociálnI fond - Směrnice č. 6/2017 - Pravidla pro
hospodařeni sociálního fondu MO Pardubice lV: Tvorba fondu ve výši
5% ze skutečně vyplacených mezd pracovníků a odměn uvolněných
členů zastupitelstva. Čerpáni prostředků fondu na stravné, na
reprezentaci, dary při významných životních situacích, penzijní
připojištění. Rozpočet sociálního fondu byl schválen v rámci rozpočtu
na r. 2020 usnesením Zastupitelstva MO Pardubice IV dne 16. 12.
2019.Pro potřeby fondu byl zřízen samostatný bankovní účet u ČS, a.
s. - č. účtu 107-1205459389/0800. výdaje za období 01 - 09/2020
byly uskutečněny v souladu s Pravidly pro hospodařeni sociá|ního
fondu.

Vnitřní předpis a směrnice - č. 2/2020 - O pokladních operacích
č. 1/2020 - O cestovních náhradách
č. 1/2019 - Zadávací řád veřejných zakázek
č. 6/2017 - Pravidla hospodaření sociálního fondu
č. 1/2013 - Systém zpracování účetnictví - účetní doklady, účetní
knihy, účetní závěrka, oceňování, inventarizace, časové rozlišováni,
účtování majetku, zásob, odepisování majetku, opravné položky,
čĹse|nÍk účetních dokladů
Podpisové vzory dle zákona č. 563/1991 Sb. platné od 1. 9. 2017
č. 2/201 1 - Inventarizace
č. 3/2005 - O finanční kontrole, VC. podpisových vzorů

Pracovní smlouva a platový výměr - pracovní smlouva ze dne 2. 4.
2002 na dobu ne určitou a platový výměr ze dne 3. 6. 2020 je v
souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 2. 4. 2012 na dobu neurčitou včetně
dodatků a platový výměr ze dne 1. 10. 2020 je v souladu s nařízením
vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2009 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 2. 1. 2020 je v souladu s nařIzenIm vlády ČR č.
341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 5. 9. 2002 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 2. 1. 2020 je v souladu s nařízením vlády ČR č.
341/2017 Sb.
Pracovní smlouva ze dne 29. 4. 2011 na dobu neurčitou a platový
výměr ze dne 2. 1. 2020 je v souladu s nařízením vlády ČR č.
341/2017 Sb.
Dohody o provedeni práce
OPP 1/2020 ze dne 9. 12. 2019 - zápis a vedení kroniky
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DPP 2/2020 ze dne 9. 12. 2019 - úklid Obecního domu v Nemošicich
DPP ze dne 2. 1. 2020 - katalogizace knih místní knihovny
Pardubičky
4x DPP 17-20/2020 ze dne 1. 10. 2020 - příprava a úklid hlasovací
místnosti pro konáni voleb
9x DPP 8-16/2020 ze dne 1. 9. 2020 - kompletování a roznos
volebních obálek
3 x DPP 5-7/2020 ze dne 1. 7. 2020 - pomocné práce při přípravě,
organizaci a zajišt'ováni voleb
Dohody o pracovní činnosti
DPČ 2/2020 ze dne 9. 12. 2019 na dobu určitou - knihovnice
DPČ 3/2020 ze dne 9. 12. 2019 na dobu určitou - úklid prostor
budovy Komenského 56
DPČ 1/2020 ze dne 9. 12. 2019 na dobu určitou - knihovník

Provedeni inventarizace - inventurní soupis k 31.12.2020, plán
inventarizace ze dne 20.11.2020, inventarizační zpráva ze dne
29.1.2021, okamžik zahájení a ukončení ve dnech 4.1. - 21.1.2021,
proškolení členů inventarizační komise.

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejÍcÍch s
konáním voleb do zastupitelstev krajů úz 98193, kontrola čerpání a
uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkem čerpáno ve výši 173
670,64 Kč.

Písemnosti využité Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu
při přezkoumání Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu
hospodařeni Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC
městského obvodu V

Faktury - došlé faktury za srpen a září včetně účtováni předpisů v č.
řadě 5210002 - 5210060

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 2. 12. 2019.
Zastupitelstvo MO V ze dne 18. 12. 2019 schvaluje rozpočet obce na
rok 2020. Schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn od 20. 12.
2019.

Rozpočtová opatření- rozpočtové opatření schválené radou MO V dne
30. 1. 2020 zveřejněno
13. 2. 2020
Změna rozpočtu č. 1 schvaluje zastupitelstvo MO V ze dne 11. 3.
2020 zveřejněno od 23. 3. 2020
Rozpočtová opatření schválená radou MO V dne 2. 4. 2020
zveřejněno od 9. 4. 2020
Rozpočtová opatření schválená radou MO V ze dne 4. 6. 2020
zveřejněno od 4. 6. 2020
Rozpočtová opatření schválená radou MO V ze dne 24. 6. 2020
zveřejněno od 1. 7. 2020
Změna rozpočtu č. 2 schvaluje zastupitelstvo MO V ze dne 24. 6.
2020 zveřejněno od 1. 7. 2020
Rozpočtová opatření schválená radou MOV ze dne 15.10.2020,
zveřejnění ze dne 19.10.2020
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" Změna rozpočtu č. 3 schvaluje zastupitelstvo MOV ze dne 23.9.2020, "
zveřejněno
Změna rozpočtu č. 4 schvaluje zastupitelstvo MOV ze dne
16.12.2020, zveřejnění ze dne 18.12.2020
Bankovní výpisy - BÚ vedený u ČSOB 181570036/0300 ke dni 30. 9.
2020 včetně účtováni za 9/2020
BÚ vedený u ČSOB 181568024/0300 ke dni 30. 9. 2020 včetně
účtování za 9/2020

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020 - 2023 byl zveřejněn od 2. 12. 2019.

Zastupitelstvo MO V ze dne 18. 12. 2019 schvaluje střednědobý
výhled obce na rok 2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2020 - 2023 byl zveřejněn od 20. 12. 2019.

Odměňování členů zastupitelstva - usnesením zastupitelstva MO V ze
dne 19. 12. 2018 byla schválena výše odměn pro neuvolněné
zastupitele s účinností od 1. 1. 2019, pro r. 2020 beze změn.
Odměna uvolněnému starostovi MO V byla stanovena v souladu s
nař. vlády č. 338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno na
mzdové listy za období 01 - 09/2020. Počet obyvatel k
1. 1. 2018: 15.221. Počet zastupitelů: 15

Pokladní kniha (deník) - pokladní deník č. 1 vedený programem POK
GORDIC za září v č. řadě 4764 - 4777, pokladni deník č. 2 vedený
programem POK GORDIC za září v č. řadě 376 - 436.
Zůstatky ke dni 30. 9. 2020 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému
datu
Pokladní doklady pokladny č. 1 včetně účtováni za 9/2020
Pokladni doklady pokladny č. 2 včetně účtování za 9/2020

Příloha rozvahy k 30.9.2020, k 31.12.2020
výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl rozpočet
naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz ztráty a zisku k 30.9.2020, k 31.12.2020

Dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze
dne 19. 2. 2019 - správce místních poplatků ekonomického odboru
za svěřené hodnoty, pokladni hotovost, ze dne 27. 8. 2014 - referent
přestupků odboru investičního a správního za svěřené hodnoty
(pokutové bloky)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO V
ze dne 18. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na rok
2020)
Zastupitelstvo MO V ze dne 11. 3. 2020 (změna rozpočtu č. l)
Zastupitelstvo MO V ze dne 24. 6. 2020 (změna rozpočtu č. 2)
Zastupitelstvo MO V ze dne 23.9. 2020 změna č. 3
Zastupitelstvo MO V ze dne 16.12.2020 změna č. 4
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - rada MO V ze dne 30. 1.
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2020 (rozpočtové opatřeni)

Rada MO V ze dne 2. 4. 2020 (rozpočtové opatření)
Rada MO V ze dne 4. 6. 2020 (rozpočtové opatření)
Rada MO V ze dne 24. 6. 2020 (rozpočtové opatření)

Zápis FV ze dne 18. 2. 2020 - výroční zpráva o činnosti FV za rok
2019, návrh změny rozpočtu
Zápis FV ze dne 26. 5. 2020 - návrh závěrečného účtu, čerpání
rozpočtu za 1-4/2020, návrh směrnice
Zápis FV ze dne 16. 6. 2020 - čerpání rozpočtu za 1-7/2020,
schváleni účetní závěrky
Zápis FV ze dne 15. 9. 2020 - návrh změny rozpočtu, čerpáni
rozpočtu
Zápis FV ze dne 23. 9. 2020 - návrh změny rozpočtu
Zápis FV ze dne 8.12.2020 - změny rozpočtu, čerpání rozpočtu
Zápisy z jednání kontro|nlho výboru - ze dne 7. 9. 2020, 30.11.2020-
kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontrola smluvních
vztahů, kontrola přístupu k poskytování informací
Zápis KV ze dne 8. 6. 2020 - kontrola plnění usneseni zastupitelstva
a rady, kontrola smluvních vztahů
Zápis KV ze dne 24. 2. 2020 - kontrola plněni usnesení zastupitelstva
a rady, výsledky kontrol investičních akcí

Evidence poplatků na mIstni poplatky za odpady a ze psů vedena v
účetním programu

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím -
Směrnice č. 28/2019 : Zásady a program pro poskytováni dotací z
rozpočtu MO Pardubice v roce 2020, zveřejnění ze dne 20.12.2019,
terminy podání žádosti dle jednotlivých specifikací po celý rok
Smlouva ze dne 7.7.2020 o poskytnuti dotace z rozpočtových
prostředků MO V pro Sportovní klub Dražkovice ve výši 10 000,00 KČ
na zajištěni akce ,,Sportovní odpoledne a posvícenskou zábavu s
tombolou", doložka dle zákona o obcích - poskytnuti dotace bylo
schváleno dne 24.6.2020, vyúčtování předloženo ze dne 2.10.2020
Smlouva ze dne 31.7.2020 o poskytnuti dotace z rozpočtových
prostředků MO V ve výši
10 000,00 Kč pro Basketbalový klub Pardubice, z.s. na zajištění akce
,,Soustředěni mládežnických týmů bk Pardubice" v srpnu 2020,
doložka dle zákona o obcích - poskytnutí dotace bylo schváleno
radou MO V dne 24.6.2020, vyúčtování předloženo ze dne 30.9.2020

Peněžní fondy - Směrnice č. 7/2019 pravidla hospodaření se
sociálním fondem MO Pardubice V
Vnitřní předpis a směrnice- směrnice č. 4/2019 na systém zpracování
účetnictví
směrnice č. 6/2018 o pokladních operaci
směrnice č. 8/2012 o cestovních náhradách
směrnice Č.9/2018 o inventarizaci
směrnice č. 13/2014 pro schvalováni hospodářských operaci a
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finanční kontrola, podpisové vzory

Písemnosti využité
při přezkoumání
hospodaření
městského obvodu
VI

Pracovní smlouva a platový výměr - ze dne 13. 2. 2019 na dobu
určitou, nejpozději do 31. 3. 2022 - správce místních poplatků
ekonomického odboru; platový výměr ze dne 3. 1. 2020
Pracovni smlouva ze dne 8. 7. 2014 na dobu neurčitou - referent
přestupků odboru investičního a správního; platový výměr ze dne 3.
1. 2020
Platy byly stanoveny v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Dohody o provedení práce na období od 2. - 3- 10. 2020 - 1. 10. 2020
- příprava a úklid volební místnosti pro volby do ZPK (volební okrsek
č. 5001 - 5004), na období od 21. 9. 2020 do 28. 9. 2020 - pomocné
práce při organizaci a zajišt'ování voleb - roznos obálek s hlasovacími
lístky (1963 ks), na období od 21. 9. 2020 do 28. 9. 2020 - pomocné
práce při organizaci a zajišt'ování voleb - kompletace obálek s
hlasovacími lístky (1963 ks), 2x DPP ze dne 1. 6. 2020 na období od
1. 6. 2020 do 31. 10. 2020 - práce spojené s organizačním zajištěním
voleb, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 - agenda pověřence v
souvislosti se zpracováním osobních údajů, ze dne 6. 1. 2020 na
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 - zástup v knihovně

Odměňováni členů zastupitelstva- usnesením zastupitelstva MO V ze
dne 19. 12. 2018 byla schválena výše odměn pro neuvolněné
zastupitele s účinností od 1. 1. 2019, pro r. 2020 beze změn. Odměna
uvolněnému starostovi MO V byla stanovena v souladu s nař. vlády č.
338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno na mzdové listy
za období 01 - 09/2020. Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 15.221. Počet
zastupitelů: 15

Inventarizace závazků a majetku - plán inventarizace ze dne
18.11.2020 , proškolenI členů ze dne 30.11.2020, zpráva o provedeni
inventarizace ze dne 5.2.2021, inventurní soupisy k 31.12.2020,
kontrola provedena na výkaz rozvaha k 31.12.2020

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejícich se
konáním voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020 Úž
98193, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků dle
výkazu fin 2 12m k 31.12.2020
Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury - došlé faktury uhrazené bankovním výpisem za září včetně
účtování předpisů a úhrad

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 28. 11. 2019 do 17. 12.
2019. Zastupitelstvo MO VI ze dne 16. 12. 2019 schvaluje rozpočet
MO vi na rok 2020. schválený rozpočet MO VI byl zveřejněn od 6. 1.
2020.
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Rozpočtová opatřeni - Rozpočtové opatření č. l schváleno radou MO
VI dne 3. 2. 2020 zveřejněno od 7. 2. 2020
Rozpočtové opatřeni č. ll schváleno radou MO VI dne 2. 3. 2020
zveřejněno od 5. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. Ill schváleno zastupitelstvem MO Ví dne 16.
3. 2020 zveřejněno od 25. 3. 2020
Rozpočtové opatřeni č. lV schváleno zastupitelstvem MO VI dne 15.
6. 2020 zveřejněno od 30. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. V schváleno radou MO VI ze dne 22. 7. 2020
zveřejněno od 24. 7. 2020
Rozpočtové opatření č. VI schváleno zastupitelstvem dne 14.9.2020,
zveřejněno 21.10.2020
Rozpočtové opatřeni č. VIl schváleno zastupitelstvem MO VI dne
29.9.2020, zveřejněni ze dne 21.10.2020
Rozpočtové opatření č. VIII schváleno zastupitelstvem MO VI dne
14.12.2020, zveřejnění ze dne 7.1.2021

Bankovní výpis ČS 1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020 včetně
účtování za 9/2020
Bankovní výpis ČS 27-1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020 včetně
účtování za 9/2020
Bankovní výpis ČS 19-1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020
Bankovní výpis ČSOB 190479111/0300 ke dni 30. 9. 2020 včetně
účtováni za 9/2020
Zůstatky bankovních účtů ke dni 30. 9. 2020 souhlasí na rozvahový
účet 231 k danému datu
Bankovní výpis ČS 107-1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020
Zůstatky bankovních účtů ke dni 30. 6. 2020 souhlasí na rozvahový
účet 236 k danému dat

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020 - 2022 byl zveřejněn od 28. 11. 2019 do 17.
12. 2019. Zastupitelstvo MO VI ze dne 16. 12. 2019 schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022. schválený
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 byl zveřejněn od 6.
1. 2020.

Odměňování členů zastupitelstva - usnesením zastupitelstva MO VI
ze dne 6. 1. 2020 byla schválena výše odměn pro neuvolněné
zastupitele s účinností od 1. 2. 2020. Odměna uvolněnému starostovi
MO VI byla stanovena v souladu s nař. vlády č. 338/2017 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Ověřeno na mzdové listy za období 01 -
09/2020. Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 5.991. Počet zastupitelů: 15

Pokladní kniha (deník) - pokladní deník č. 4 vedený programem POK
GORDIC za září v č. řadě 40041 - 40056, pokladní deník č. 3 vedený
programem POK GORDIC za září v č. řadě 30048 - 40053, pokladní
deník č. 2 vedený programem POK GORDIC za záři v č. řadě 20827
- 20857, pokladní deník č. 1 vedený programem POK GORDIC za
září v č. řadě 10856 - 10899
Zůstatky ke dni 30. 9. 2020 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému
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datu
Pokladní doklady pokladny č. 4 včetně účtování za 9/2020
Pokladni doklady pokladny č. 3 včetně účtování za 9/2020

Příloha rozvahy k 30.9.2020, k 31.12.2020
Rozvaha k 30.9.2019, k 31.12.2020
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k
30.9.2020, k 31.12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO
VI ze dne 16. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na rok
2020)
Zastupitelstvo MO VI ze dne 16. 3. 2020 (rozpočtové opatřeni č. Ill)
Zastupitelstvo MO VI ze dne 15. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. lV)
Zápisy z jednání rady včetně usneseni - Rada MO VI ze dne 3. 2.
2020 (rozpočtové opatření č. l)

Rada MO VI ze dne 2. 3. 2020 (rozpočtové opatřeni č. íl)
Rada MO VIl ze dne 22. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. V)

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 2. 9. 2020 - po|o|etni
vyhodnocení hospodařeni. V. a VI. RO
Zápis FV ze dne 3. 6. 2020 - lV. RO, žádost o dotaci
Zápis FV ze dne 4. 3. 2020 - l. A |[. R
Zápis KV ze dne 2 9. 2020 - kontrola plněni usneseni zastupitelstva a
rady, pololetní vyhodnocení hospodaření
Zápis KV ze dne 3. 6. 2020 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva
a rady, závěrečný účet MO
Zápis KV ze dne 4. 3. 2020 - kontrola plnění usneseni zastupitelstva
a rady

Evidence poplatků na mistní poplatky za odpady a ze psů vedena v
účetním programu
Účetní doklad č. 6220023 ze dne 2.1.2020 o účtování předpisu
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 110 825,00 Kč, č.
6220022 ze dne 2.1.2020 o účtováni předpisu pohledávky na místní
poplatek za odpady ve výši 3 710 384,00 KČ vše účetním zápisem
315/606

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - dotace
poskytnutá na zajištěni voleb do krajských zastupitelstev ve dnech 2.
a 3.10.2020, předběžná kontrola předložených dokladů, konečné
vyúčtováni bude předloženo na závěrečném přezkoumáni.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - smlouva
ze dne 18.2.2020 na poskytnutí dotace z rozpočtu MO ve výši 4
000,00 KČ na uskutečnění akce ,,Hasičský ples", doložka dle zákona
o obcích - poskytnuti dotace byla schválena RMO dne 3.2.2020,
vyúčtováno předloženo ze dne 27.2.2020, termín vyúčtování do 15
dnů po skončení akce (splněno - akce ze dne 22.2.2020)
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Smlouva ze dne 25.8.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO pro
český svaz chovatelů, z.s. ve výši 8 000,00 KČ na uskutečnění akce -
Okresní výstava mladých králíků s výstavou drůbeže, holubu a
exotického ptactva, doložka dle zákona o obcích - poskytnutí dotace
bylo schváleno radou MO dne 3.2.2020, termín vyúčtování do 15 dnů
od uskutečnění akce (akce ve dnech 5. a 6.9.2020, vyúčtováni
předloženo ze dne 15.9.2020

Darovací smlouvy ze dne 16.6.2020 na finanční dar ve výši 9 000,00
KČ na uspořádání akce ,,Dětský den s aerobikem", doložka dle zákona
o obcích - poskytnuti daru bylo schváleno radou MO Pardubice VI
dne 3.2.2020, doloženy doklady o využití daru

Peněžní fondy - vnitřní směrnice č. 1 o sociálnIm fondu, tvorba ve výši
5 % ze skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců a odměny
uvolněného starosty a dále připsané úroky z účtu

Vnitřní předpis a směrnice - vnitřní předpis č. 3 o evidenci a
inventarizaci majetku a o nakládáni s majetkem
vnitřní předpis č. 4 o pokladních operacích
vnitřní předpis č. 7 o vedení účetnictví
vnitřní předpis č. 8 o cestovních náhradách
vnitřní předpis č. 12 o finanční kontrole
vnitřní předpis č. 27 zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO VI

Pracovní smlouva a platový výměr č. 02/2019 ze dne 1. 8. 2019 na
dobu určitou - referent státní správy a samosprávy; platový výměr ze
dne 27. 12. 2019
Pracovni smlouva č. 03/2019 ze dne 1. 9. 2019 na dobu neurčitou -
referent státní správy a samosprávy - administrativní a ekonomické
práce; platový výměr ze dne 27. 12. 2019
Pracovní smlouva č. 01/2019 na dobu neurčitou - vedoucí OES+
platový výměr ze dne 27. 12. 2019
Pracovni smlouva č. 02/2009 ze dne 30. 4. 2009 a její dodatek č. 1 ze
dne 30. 12. 2011 na dobu neurčitou - vedoucí OSSK; platový výměr
ze dne 27. 12. 2019
Platy byly stanoveny v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Dohody o provedení práce č. 18/2020 ze dne 1. 10. 2020 - příprava a
úklid volební místnosti pro volby do ZPK (volební okrsek č. 6001 a
6002)
DPP č. 17/2020 ze dne 1. 10. 2020 - příprava a úklid volební místnosti
pro volby do ZPK (volební okrsek č. 6003)
DPP č. 16/2020 ze dne 16. 9. 2020 - pomocné práce při organizaci a
zajišt'ováni voleb do ZPK - obálkování a distribuce volebních lístků
DPP č. 15/2020 ze dne 16. 9. 2020 - pomocné práce při organizaci a
zajišt'ování voleb do ZPK - obálkování a distribuce volebních lístků
DPP č. 11/2020 ze dne 28. 8. 2020 - zajištěni přípravy a chodu aktivit
na stanovištích v rámci akce ,,Loučení s prázdninami"
DPP č. 2/2020 ze dne 4. 3. 2020 - pomocné a dělnické práce při
připravě plesu městského obvodu
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Písemnosti využité
při přezkoumání
hospodaření
městského obvodu
VIl

Dohody o pracovni činnosti č. 1/2020 ze dne 31. 12. 2019 na dobu od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 - úklid budovy Úřadu městského obvodu
VI. Dohoda zrušena dodatkem ze dne 12. 8. 2020 k témuž dni.

Provedeni inventarizace - proškolenI členů inventarizační komise,
inventurní soupisy k 31.12.2020, plán inventur, inventarizační zpráva

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejÍcÍch s
konáním voleb do zastupitelstev krajů úž 98193, kontrola čerpání a
uznatelnost výdajů bez nedostatků.
Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury přijaté za období od 6.3.2020 do 27.4.2020 v číselné řadě
85/2020 - 140/2020 včetně předpisu závazku

Bankovní výpisy - BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205458319/0800 ve
výši zůstatku
11 766 939,10 kč - příjmový účet, kontrola účtování
BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1205458319/0800 ve výši zůstatku 1
184 916,67 kč - výdajový účet, kontrola účtování

Pokladní kniha (deník) za období 5/2020 v číselné řadě 114-146,
kontrola účtování - účetní doklady č. 7930001-14, pokladna příjmová
v číselné řadě 471 - 561, kontrola účtováni - příjmy za místní
poplatek za odpady a ze psů, správni poplatky ověřování
Pokladní doklady za období 5/2020 v číselné řadě 114-146

Příloha rozvahy k 30.6,2020, k 31.12.2020
Rozvaha k 30.6.2019, k 31.12.2020
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podob, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k 30.6.2019, k 31.12.2020
Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v
účetním programu
Účetní doklad č. 7020002 ze dne 19.2.2020 o účtováni předpisu
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 155 000,00 KČ,
č. 7020001 ze dne 19.2.2020 o účtování předpisu pohledávky na
místní poplatek za odpady ve výši 4 028 500,00 KČ vše účetním
zápisem 315/606

Peněžní fondy - pravidla pro hospodařeni sociálního fondu, tvorba ve
výši 6% ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn
uvolněných členů zastupitelstva

Vnitřní předpis a směrnice- závazné zásady zákona č. 320/2001 Sb.,
v platném znění o finanční kontrole, směrnice pro schvalovánI
hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, o
inventarizaci, o nakládání s movitým majetkem města, o cestovních
náhradách, je vedena evidence předpisů a směrnic
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Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatřeni č. 1 schválila rada MO VIl
ze dne 15. 1. 2020 zveřejněno od 6. 2. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 2 schválila rada MO VIl ze dne 25. 3. 2020
zveřejněno od 23. 4. 2020
Rozpočtové opatření č. 3 schválilo zastupitelstvo MO VII ze dne 15. 4.
2020 zveřejněno od 13. 5. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 4 schválila rada MO VII ze dne 22. 4. 2020
zveřejněno od 13. 5. 2020
Rozpočtové opatření č. 5 schválilo zastupitelstvo MO VII ze dne 17. 6.
2020 zveřejněno od 30. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada MO VII ze dne 15. 7. 2020
zveřejněno od 5. 8. 2020
Rozpočtové opatřeni č. 7 schválila rada MO VIl ze dne 2. 9. 2020
zveřejněno od 25. 9. 2020
Rozpočtové opatření č. 8 schválilo zastupitelstvo MO VIl ze dne 16. 9.
2020 zveřejněno od 25. 9. 20201
Rozpočtové opatřeni č. 9 schváleno Radou městského obvodu
Pardubice VIl usnesením ze dne 11. 11. 2020, zveřejněno od 16. 11
2020
Rozpočtové opatřeni č. 10 schváleno Zastupitelstvem městského
obvodu Pardubice VIl usnesením ze dne 16. 12. 2020, zveřejněno od
5. 1. 2021
Rozpočet na rok 2020 - návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od
2. 12. 2019. Zastupitelstvo MO VII ze dne 18. 12. 2019 schválilo
rozpočet MO VIl na rok 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 - návrh
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 2. 12.
2019. Zastupitelstvo MO VIl ze dne 18. 12. 2019 schválilo
střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022.

Zápisy z jednání zastupitelstva MO VII - Zastupitelstvo MO Víl ze dne
18. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na rok 2020)
Zastupitelstvo MO VIl ze dne 15. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 3)
Zastupitelstvo MO VIl ze dne 16. 9. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 8)
Zastupitelstvo MO VII ze dne 16.12.2020 RO č. 10
Zápisy z jednání rady MO VIl - Rada MO VIl ze dne 15. 1. 2020
(rozpočtové opatření č. l)

Rada MO VIl ze dne 25. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 2)
Rada MO VIl ze dne 22. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 4)
Rada MO VIl ze dne 17. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 5)
Rada MO VIl ze dne 15. 7. 2020 (rozpočtové opatřeni č. 6)
Rada MO VIl ze dne 2. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 7)
Rada MO VIl ze dne 11.11. 2020 RO č. 8

Odměňování členů zastupitelstva - zastupitelstvo MO VII ze dne 18.
12. 2019 s platností od 1. 1. 2020, počet obyvatel k 1. 1. - 6211

Dohody o provedení práce ze dne 9. 9. 2020
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Dohoda o provedení práce ze dne 18. 9. 2020
Dohoda o provedeni práce ze dne 1. 1. 2020
Dohody o pracovní činnosti ze dne 1. 1. 2019
Dohoda o pracovní činnosti ze dne 9. 1. 2020
Pracovní smlouva ze dne 1. 11. 2018 a platový výměr
Pracovní smlouva ze dne 1. 7. 2017 a platový výměr

Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 2. 2020
Zápisy z jednání finančního výboru 2020 ze dne 15. 4. 2020, 15. 6.
2020, 14. 9. 2020, 14.12.2020 - rozpočtová opatření, odměny, žádost
o dotace, plnění rozpočtu

Provedení inventarizace majetku a závazků - plán inventur ze dne
11.11.2020, proškolení členů inventarizační komise ze dne 9.12.2020,
okamžik zahájení a ukončení ve dnech 31.12.2020 a 31.1.2021,
inventarizační zpráva ze dne 29.1.2021.

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejÍcÍch s
konáním voleb do zastupitelstev krajů - výše poskytnuté zálohy ve
výši 187 347,31 kč, příjem účtován na 4111, výdaje účtovány na
6115, kontrola čerpáni a uznatelnost výdajů bez nedostatků, výdaje
vyčerpány ve výši 187 347,31 kč.

Písemnosti využité Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu
při přezkoumání Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu
hospodaření Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC
městského obvodu
Vlll Faktury přijaté za období od 15.4. - 30.9.2020 v čIselné řadě 20025-

20070

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 2. 12. 2019.
Zastupitelstvo MO Vlll ze dne 18. 12. 2019 schválilo rozpočet na rok
2020. schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn od 20. 12. 2019.

Rozpočtová opatřeni - RO č. 1 schválilo zastupitelstvo MO VIII ze dne
25. 6. 2020 zveřejněno od 1. 7. 2020
Rozpočtové opatření č. 2 - schválilo zastupitelstvo MO VIII dne
16.12.2020, zveřejněni ze dne 30.12.2020

Bankovní výpisy - BÚ vedený u ČS.a.s. č.ú. 1205484349/0800 ve
výši zůstatku 8 519 708,50 KČ k 30.9.2020

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu
rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 2. 12. 2019. Zastupitelstvo
MO Vlll ze dne 18. 12. 2019 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
do roku 2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022
byl zveřejněn od 20. 12. 2019.

Odměňování členů zastupitelstva - zastupitelstvo MO VIII ze dne 18.
12. 2019 od 1. 1. 2020
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 251
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Pokladní kniha (deník) za období 8 - 9/2020 v číselné řadě P 65 -
77, V 42 - 56
Pokladní doklady za období 8 - 9/2020 v číselné řadě P 65-77,
V 42-56
Příloha rozvahy k 30.9.2020, k 3.12.2020
Rozvaha k 30.9.2019, k 31.12.2020
výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
výkaz zisku a ztráty k 30.9.2019, k 31.12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO
Vlll ze dne 18. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na
rok 2020)
Zastupitelstvo MO VIII ze dne 25. 6. 2019 - RO č. 1
Zastupitelstvo MO VIII ze dne 16.12.2020 - RO č. 2

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 22. 4. 2020, 20. 5. 2020,
25. 6. 2020

Evidence poplatků na mIstní poplatky za odpady a ze psů

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím -
smlouva o poskytnutí individuálnI dotace z rozpočtu MO VIII ze dne
21.1.2020 pro Myslivecký spolek Hostovice ve výši 5 000,00 KČ na
realizaci projektu ,,Myslivecký ples - příspěvek na hudbu", termín
vyúčtování do 30.12.2020, vyúčtování předloženo ze dne 10.2.2020,
žádost ze dne 12.12.2019, doložka dle zákona o obcích -
zastupitelstvo MO VIII schválilo dne 18.12.2019

Vnitřní předpis a směrnice - podpisové vzory, směrnice o nakládání s
majetkem, směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k
prodeji, o inventarizaci, pro schvalování hospodářských operací a pro
systém zpracování účetnictví, systém zpracováni účetnictví, směrnice
k finanční kontrole, systém kontrolni činnost a kontrolnI řád

Dohoda o provedeni práce ze dne 10. 8. 2020
Dohoda o provedeni práce ze dne 1. 5. 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 13. 4. 2020

Inventarizace závazků a majetku - plán inventur ze dne 6.11.2020,
proškolení členů inventarizační komise ze dne 9.12.2020, inventurní
soupisy k 31.12.2020, okamžik zahájení a ukončeni ve dnech
31.12.2020 a 31.1.2021

Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejícich s konáním voleb
do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020, celkem čerpáno 21
099,00 KČ, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků

Písemnosti vztahujÍcÍ Prověření nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví
se k nakládání a SMP při uzavřeni Akcionářské dohody
hospodaření s
majetkem Při konečném přezkoumání hospodaření SMP za r. 2020 byly na
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Statutárního města
Pardubice ve vztahu
ke společnostem HC
Dynamo Pardubice,
a.s. a Hokejpce
2020, s.r.o.

"" základě žádosti kontrolní skupiny předloženy níže uvedené
písemnosti a podklady související s hospodařením SMP ve vztahu k
HC dynamo a Hokejpce 2020 s.r.o.:

Akcionářská dohoda uzavřená mezi SMP a společností Hokejpce
2020 s.r.o. dne 12. 6. 2020, zveřejněná v registru smluv dne 12. 6.
2020 pod id 12078280 (pub|ikujjci smluvní strana - SMP), schválena
usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 2020. U uzavřené smlouvy
proběhla předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řidÍcÍ
kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynulo nás|edujÍcÍ:
Hodnota smlouvy VC. DPH: 1.251.740.091,75 KČ.

· Bod. 4.3.1. Akcionářské dohody (dále jen ,,AD") - Uložena
povinnost uzavřít nejpozději do 16. 6. 2020 dodatek č. 1
Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne
15. 5. 2020 uzavřené mezi SMP jako poskytovatelem příplatku
a hc dynamo jako příjemcem příplatku ve výši 9.000.000,-
Kč - dodatkem č. 1 ze dne 15. 6. 2020 (dodatek č. 1 viz níže,
smlouva č. D/00250/20/1) byl upraven předmět a účel
smlouvy, nikoli výše příplatku.

· Bod 4.3.2. - Uložena povinnost uzavřít nejpozději do 16. 6.
2020 Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a
dohodu o započteni pohledávek a poskytnout na základě této
smlouvy nejpozději do 17. 6. 2020 jako příplatek mimo
základni kapitál peněžní částku ve výši 20.000.000,- KČ (viz
smlouva č. D/00424/20).

· Bod 4.3.3. - Uložena povinnost uzavřít nejpozději do 16. 6.
2020 Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a
dohodu o započtení pohledávek a poskytnout na základě
smlouvy HC dynamo nejpozději do 17. 6. 2020 jako příplatek
mimo základní kapitál peněžní částku ve výši 9.000.000,- KČ
(viz. smlouva č. D/00425/20).

· Bod 5.4.1. - Uložena povinnost poskytnutí peněžitého plnění
ze strany SMP ve výši 17.100.000,- KČ ročně na financováni a
podporu mládežnického hokeje. Před uzavřením AD bylo již
SMP poskytnuto 15.100.000,- KČ na základě dotační smlouvy
mezi SMP a HC DYNAMO - č. D/00055/20 ze dne 24. 3. 2020
a SMP se zavazuje k zajištění uzavření dodatku k této
smlouvě, kterým bude navýšeno dotační plnění na r. 2020 o
částku 2.000.000,- KČ.

· Bod 5.4.2. - Uložena povinnost poskytnutí peněžitého plněni
ze strany SMP společnosti HC DYNAMO ve výši 11.000.000,-
KČ + DPH pro každou sezónu (tj. na období od 1. 5. do 30. 4.
nás|edujÍcÍho kalendářního roku). Předmět - poskytování
reklamního plnění a dalších služeb (např. umožněni užÍvání
nebytových prostor v MultifunkčnI aréně) - (viz Smlouva o
poskytování reklamních a dalších služeb, smlouva č.
D/00456/20)

· Bod 5.4.3. - prostřednictvím nájemní smlouvy bude
garantována maximálni výše nájemného za pronájem
Multifunkční arény s tím, že:
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Po dobu 3 sezón na období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023 bude
garantováno sníženi výše nájemného o částku 399.387,- KČ z důvodu
probíhajÍcÍ pandemie Covid-19.

Poskytnutí množstevní slevy ve výši 20% z ceny hrazené společností
HC DYNAMO společnosti RFP za pronájem ledové plochy, hodinová
sazba po slevě bude činit 1.808,- KČ.

Rozhodováni o schváleni Akcionářské dohody bylo dle našeho
názoru učiněno na základě dostačujÍcÍho rozsahu podkladů, které
byly předloženy Zastupitelstvu SMP k jeho jednání dne 9. 6. 2020.
Schválení AD předcházel dlouhodobý proces jednání, který byl dle
informací poskytnutých zástupci SMP a předložené přílohy k
důvodové zprávě zahájen už v r. 2017.

Smlouva o poskytnuti peněžitého příplatku mimo základní kapitál
(smlouva č. D/00250/2020) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne
15. 5. 2020, zveřejněna v registru smluv dne 15. 5. 2020 pod ID
11761176 (pub|ikujÍcÍ smluvní strana - SMP), schválena usnesením
č. Z/1362/2020 ze dne 14. 5. 2020. U uzavřené smlouvy proběhla
předběžná řÍdici kontrola a před plněním předběžná řídÍci kontrola
před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP následujicí
závazky:

· 9.000.000,- Kč - peněžitý příplatek mimo základní kapitál.
Úhrada příplatku do 20. 5. 2020. Zaúčtováno dokladem č.
230076 ze dne 15. 5. 2020 ve výši 9.000.000,- KČ na účet 043
(pořizovaný dlouhodobý finanční majetek). Do majetku
zaúčtováno dokladem č. 700016 ze dne 20. 7. 2020 (účet 061
- majetkové účasti v osobách s rozhodujíchn vlivem),
převedeno na účet 062 (Majetkové účasti s podstatným
vlivem), zaúčtováno dokladem č. 700036 ze dne 23. 10. 2020
- změna majetkové účasti ve společnosti HC DYNAMO z
rozhodujícího na podstatný vliv (viz Akcionářská dohoda).
Upraveno RO č. 127/2020, které bylo schváleno usnesením č.
Z/1347/2020dne 29. 4. 2020.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí peněžitého příplatku mimo
základní kapitál ze dne 15. 5. 2020 (smlouva č. D/00250/20/1)
uzavřený mezi SMP a HC DYNAMO dne 15. 6. 2020, zveřejněn v
registru smluv dne 15. 6. 2020 pod id 12092012 (publikujÍcÍ smluvní
strana - SMP), schválen usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6.
2020. U uzavřeného dodatku smlouvy proběhla předběžná řídicí
kontrola a před plněním předběžná řídĹcÍ kontrola před vznikem
závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP nás|edujÍcÍ závazky:

· byl upraven předmět a účel smlouvy, nikoli výše příplatku.

Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základni kapitál
(smlouva č. D/00425/20) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 15.
6. 2020, zveřejněna v registru smluv dne 15. 6. 2020 pod ID
12089568 (pub|ikujÍcĹ smluvní strana - SMP), schválena usnesením
č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 2020. U uzavřené smlouvy proběhla
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předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídÍcÍ kontrola
před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP nás|edujÍcÍ
závazky:

· 9.000.000,- kč - peněžitý příplatek mimo základni kapitál,
splatnost do 17. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem č. 230159 ze
dne 15. 6. 2020 ve výši 9.000.000,- Kč na účet 043
(pořizovaný dlouhodobý finanční majetek). Do majetku
zaúčtováno dokladem č. 700016 ze dne 20. 7. 2020 (účet 061
- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem),
převedeno na účet 062 (Majetkové účasti s podstatným
vlivem), zaúčtováno dokladem č. 700036 ze dne 23. 10. 2020
- změna majetkové účasti ve společnosti HC DYNAMO z
rozhodujÍcÍho na podstatný vliv (viz Akcionářská dohoda).
Upraveno RO č. 146/2020, schváleno usnesením č.
Z/1407/2020 dne 9. 6. 2020.

Smlouva o zápůjčce (smlouva č. D/01199/19) uzavřená mezi SMP a
HC DYNAMO dne 3. 12. 2019, zveřejněna v registru smluv dne 5. 12.
2019 pod id 10208312 (pub|ikujÍcÍ smluvní strana - SMP), schválena
usnesením č. Z/952/2019 ze dne 21. 11. 2019. U uzavřené smlouvy
proběhla předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídÍcÍ
kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP
nás|edujÍcÍ závazky:

· 5.000.000,- Kč - splatnost do 30 dnů od nabyti účinnosti
smlouvy. Proběhl zápočet pohledávek, popsáno viz níže.
Schváleno v rámci rozpočtu na r. 2020 usnesením č.
Z/982/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Smlouva o zápůjčce (smlouva č. D/00003/20) uzavřená mezi SMP a
HC DYNAMO dne 14. 1. 2020, zveřejněna v registru smluv dne 14. 1.
2020 pod id 10559788 (pub|ikujÍcÍ smluvní strana - SMP), schválena
usnesením č. Z/1057/2019 ze dne 12. 12. 2019. U uzavřené smlouvy
proběhla předběžná řIdicí kontrola a před plněním předběžná řidÍcÍ
kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP
nás|edujÍcÍ závazky:

· 15.000.000,- KČ - splatnost ve třech splátkách po 5.000.000,-
Kč do 23. 1. 2020, 15. 2. 2020 a 15. 3. 2020. Proběhl zápočet
pohledávek, popsáno viz niže. Schváleno v rámci rozpočtu na
r. 2020 usnesením č. Z/982/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Smlouva o poskytnuti peněžitého příplatku mimo základni kapitál
a dohoda o započtení pohledávek (smlouva č. D/00424/20)
uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 16. 6. 2020, zveřejněna v
registru smluv dne 16. 6. 2020 pod id 12100320 (publikující smluvní
strana - SMP), schválena usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6.
2020. U uzavřené smlouvy proběhla předběžná řĹdici kontrola a před
plněním předběžná řidÍcÍ kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy
vyplynuly SMP nás|edujÍcÍ závazky:

· 20.000.000,- kč - peněžitý příplatek mimo základní kapitál.
Zaúčtováno dokladem č. 700053 ze dne 26. 11. 2020 ve výši
20.000.000,- KČ na účet 043 (pořizovaný dlouhodobý finanční
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" majetek). Do majetku zaúčtováno dokladem č. 700053 ze dne
26. 11. 2020 (účet 061 - majetkové účasti v osobách s
rozhodujíckn vlivem), převedeno na účet 062 (Majetkové
účasti s podstatným vlivem), zaúčtováno dokladem č. 700053
ze dne 26. 11. 2020) - změna majetkové účasti ve společnosti
HC DYNAMO z rozhodujícího na podstatný vliv (viz
Akcionářská dohoda) 20.000.000,- Kč - pohledávka SMP za
společnosti HC DYNAMO; z toho 5.000.000,- KČ (viz Smlouva
o zápůjčce č. d/01199/1) - předpis pohledávky zaúčtován
dokladem č. 3. 1. 2020 na účet 462 (Poskytnuté návratné
finanční výpomoci dlouhodobé) ve výši 5.000.000,- KČ;
15.000.000,- KČ (viz Smlouva o zápůjčce č. d/00003/20) -
předpis pohledávky zaúčtován dokladem č. 800067 ze dne 22.
1. 2020 ve výši 5.000.000,- KČ, dokladem č. 230173 ze dne
18. 2. 2020 ve výši 5.000.000,- KČ a dokladem č. 230094 ze
dne 12. 3. 2020 ve výši 5.000.000,- KČ. Celkem pohledávka 20
mil. KČ. Zápočet pohledávky a závazku v hodnotě
20.000.000,- KČ byl zaúčtován dokladem č. 700053 ze dne
26. 11. 2020 (účet 462 - Poskytnuté návratné finanční
výpomoci dlouhodobé, účet 368 - Závazky z upsaných
nesplacených cenných papírů a podí1ů a účet 062 - Majetkové
účasti s podstatným vlivem) - Ke dni 31. 12. 2020 vykazoval
rozvahový účet 368 (Závazky z upsaných nesplacených
cenných papírů a podílů) nulový zůstatek. peněžitý příplatek
započítán s pohledávkou SMP v plné výši do 17. 6. 2020.
Smluvní úrok ve výši 2,55% z částky 5.000.000,- KČ a ve výši
2,55% z částky 15.000.000,- Kč - tj. úrok v celkové výši
193.520,58 Kč - úhrada do 17. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem
č. 100020 ze dne 15. 6. 2020 ve výši 193.520,58 Kč (231 -
Základni běžný účet územních samosprávných celků l 462 -
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé).

Smlouva o poskytováni reklamních a dalších služeb (smlouva č.
D/00456/20) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 18. 6. 2020 na
dobu určitou do 30. 4. 2035 (tj. na období 15 let), zveřejněna v
registru smluv dne 22. 6. 2020 pod ID 12160864 (pub|ikujÍcÍ smluvní
strana - SMP), schválena usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6.
2020. U uzavřené smlouvy proběhla předběžná řidicÍ kontrola a před
plněním předběžná řídÍcÍ kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy
vyplynuly SMP nás|edujÍcÍ závazky:

· 247.944.125,- KČ bez DPH na dobu určitou do 30. 4. 2035 (viz
údaj uvedený v registru smluv jako hodnota smlouvy). Z toho
na období od 18. 6. 2020 do 30. 4. 2021:

· ve výši 11.000.000,- KČ + DPH - základni odměna a odměna
za využívání prostor - úhrada každoročně do poslednIho dne
měsíce května příslušné sezony na základě daňového dokladu
vystaveného klubem (za období od 1. 5. do 30. 4.) - úhrada
do 30. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem č. 210299 ze dne 17. 2.
2020 ve výši 3.146.000,- Kč, dokladem č. 210259 ze dne 22.
6. 2020 ve výši 10.285.000,- KČ a dokladem č. 210496 ze dne
30. 9. 2020 ve výši 3.630.000,- Kč (účet 518 (Ostatní služby)
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Seznam dokumentů
použitých při
přezkoumáni
hospodaření AV
AUDITING

na základě vystavených faktur - faktura č. 201100018 ze dne
22. 6. 2020, faktura č. 191100263 ze dne 17. 2. 2020 a faktura
č. 201100094 ze dne 30. 9. 2020). U dodavatelských faktur
proběhla řídÍcÍ kontrola. výdaje schváleny v rámci RO č.
146/2020 usnesením č. Z/1407/2020 ze dne 9. 6. 2020 a RO
č. 219/2020 usnesením č. č. Z/1581/2020 ze dne 24. 9. 2020.
ve výši 700.000,- Kč, 500.000,- Kč a 800.000,- Kč bez DPH za
podmíněnou reklamu, v případě vzniku nároku nejpozději do
30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu.

Smlouva o poskytnutí dotace (Č. D/00055/20)uzavřená mezi SMP
(poskytovatel dotace) a HC DYNAMO (příjemce dotace) dne 24. 3.
2020, zveřejněna v registru smluv dne 24. 3. 2020 pod ID 11181836
(publikujÍcÍ smluvní strana - SMP), schválena usnesením č.
Z/1174/2020 ze dne 23. 1. 2020. U uzavřené smlouvy proběhla
předběžná řídicÍ kontrola a před plněním předběžná řídÍcÍ kontrola
před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP následující
závazky:

· 15.100.000,- KČ - individuální dotace na realizaci projektu
,,Podpora mládežnického hokeje v r. 2020" - poskytnuta v
souladu s bodem 5.4.1. Akcionářské dohody. výdaj schválen v
rámci rozpočtu města na r. 2020, usnesením č. Z/982/2019 ze
dne 12. 12. 2019.)

Dodatek č. 1 (Č. D/00055/20/1) Smlouvy o poskytnuti dotace (Č.
D/00055/20) uzavřený mezi SMP (poskytovatel dotace) a HC
DYNAMO (příjemce dotace) dne 2. 11. 2020, zveřejněn v registru
smluv dne 2. 11. 2020 pod id 13354388 (pub|ikujÍcÍ smluvní strana -
SMP), schválen usnesením č. Z/1628/2020 ze dne 24. 9. 2020. U
uzavřeného dodatku smlouvy proběhla předběžná řídici kontrola a
před plněním předběžná řídÍcÍ kontrola před vznikem závazku. Z
dodatku smlouvy vyplynuly SMP nás|edujÍcÍ závazky:

· 2.000.000,- Kč - navýšeni dotace. výdaj schválen v rámci RO
č. 146/2020, schváleno usnesením č. Z/1407/2020 ze dne 9.
6. 2020.)

U postupu při uzavÍrání výše uvedených smluv nebylo shledáno
pochybeni ze strany SMP a nebyl shledán rozpor s právními předpisy
(především se zákonem o obcích a se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů). U výše uvedených smluv proběhla ze strany SMP řídicí
kontrola v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů.
Kupní smlouva mezi Statutárním městem Pardubice (prodávajÍcÍ) a
obchodní korporací Tennis Port Pardubice s.r.o. (kupujÍcÍ) ze dne
29.6.2020
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními
účinky zápisu k okamžiku 24.8.2020
Interní směrnice č. 12/2019 o nakládáni s majetkem města účinná od
1.7.2019
odpisový pIán pro rok 2020
Protokol o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části - ZŠ
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Svítkov - přístavba ze dne 14.8.2020
Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný stavebním úřadem
Magistrátu města Pardubic s právními účinky ode dne 26.8.2020
Evidenční karty majetku č. 5102110/1, 5802110/1, VOZO-1700,
202000092, 2478, 324702120/17, MAPAH000790S, 1602120/46,
0450010008, 240087, 1/102
Smlouva o dílo vC. Dodatku č. 1 se společností TIMRA, s.r.o.
Protokol o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části -
Odborné učebny ITI - (I. Etapa - realizace - stavební práce a
strukturovaná kabeláž - část 3 ZŠ Erno Košt'ála
KolaudačnI souhlas s užíváním stavby vydaný stavebním úřadem
Magistrátu města Pardubic ze dne 6.3.2020
Protokol Předání ukončené akce - odborné učebny ITI - ||. ETAPA
mezi SMP a ZŠ Pardubice - Dubina
Smlouva o dílo se spdečnosti COLAS CZ, a.s.Protokol o předáni a
převzetí stavby ze dne 17.12.2019 (zhotovitel COLAS CZ, a.s.)
Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi Statutárním městem
Pardubice (nabyvatel) a Zdravotnickou záchrannou službou
Pardubického kraje, p.o. (převodce) ze dne 17.4.2020
Předávací protokol z 31.1.2020, kterým Statutární město Pardubice
předává spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. majetek v
celkové zůstatkové ceně 47 426 423,53 Kč
Vyřazovací a likvidační protokol k majetku č. 324702120/17
Inventurní soupisy účtů oprávek a účtu 403 - TRANSFERY NA
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU k 31.12.2019
Kupní smlouva mezi společností EUROBIT REAL a.s. a statutárním
městem Pardubice ze dne 17.7.2019
Kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice a GLOBAL
SERVICES SOLUTIONS s.r.o. ze dne 19.2.2020.
Kupní smlouva mezi GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o. a
statutárním městem Pardubice ze dne 11.2.2020.
Darovací smlouva mezi statutárním městem Pardubice a
Pardubickým krajem ze dne 16.12.2019.
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál
mezi Statutárním městem Pardubice a HOCKEY CLUB DYNAMO
PARDUBICE, a.s. ze dne 15.5.2020

Dodatek Č.1 Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál ze dne
15.5.2020.
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál
mezi Statutárním městem Pardubice a HOCKEY CLUB DYNAMO
PARDUBICE, a.s. ze dne 15.6.2020
Akcionářská dohoda mezi Statutárním městem Pardubice a Hokejpce
2020 s.r.o. ze dne 12.6.2020.
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál a
dohoda o započteni pohledávek mezi Statutárním městem Pardubice
a HOCKEY CLUBY DYNAMO PARDUBICE a.s. ze dne 16.6.2020
Smlouva o dílo č. : OVZNZZR/2019/008 se společnosti Prima spol. s
r.o. ze dne 1.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z Program podpory kultury a památkové
péče v Pardubickém kraji na rok 2020 ze dne 18.6.2020.
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Smlouvy o poskytnuti účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb, které jsou sepsány 27.3.2020
Územní rozhodnutí, kterým se vydává rozhodnutí o umístění stavy
Mu|timodá|nj uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnuti dotace z programu 11703
- Integrovaný regionálnI operační program ze dne 27.11.2019 -
výstavba mateřské školy Svítkov
Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi
Statutárním městem Pardubice a RegionálnI rozvojovou agenturou
Pardubického kraje
Bankovní výpisy od poř. č. 1 do poř. č. 22 bankovního účtu cizích
prostředků č. 6015-326261/0100
Spisy opatrovanců
Dokumentace k veřejné zakázce ,,Zakázka KT-VZMR-004 Malířské a
natěračské práce"
Dokumentace k veřejné zakázce ,,ZŠ j. Ressla - rekonstrukce
sportovního areálu"
Dokumentace k veřejné zakázce ,,ZŠ Prodloužená - rekonstrukce
kuchyně a gastro"
Dokumentace k veřejné zakázce ,,Rekonstrukce a modernizace
památníku Zámeček"
Dokumentace k veřejné zakázce ,,BD K Rozvodně 97 - Sanace lodžii
objektu"

doklad č. ze dne doklad č. ze dne
0700023 29.04.2020 0210421 22.10.2020
0220052 24.08.2020 0200006 02.11.2020
0700027 24.08.2020 0200004 01.04.2020
0700042 18.06.2020 0210351 02.03.2020
0700063 26.08.2020 0210492 22.04.2020
0700149 01.09.2020 0210201 06.08.2020
0700072 06.05.2020 0210434 27.07.2020
0700015 11.05.2020 0230204 25.08.202
0700132 30.09.2020 0210608 05.02.2020
0700028 31.01.2020 0210101 01.09.2020
0700047 10.06.2020 0210544 30.06.2020
0210174 13.09.2020 0210519 30.09.2020
0210486 28.09.2020 0210214 16.07.2020
0210577 30.04.2020 0210739 30.09.2020
0210497 31.05.2020 0210426 10.06.2020
0210671 30.06.2020 0210432 25.06.2020
0210714 30.06.2020 0800002 02.06.2020
0210750 31.07.2020 0210165 14.04.2020
0210625 31.08.2020 0210066 08.06.2020
0210748 30.09.2020 0210299 17.02.2020
0210588 30.04.2020 0210496 30.09.2020
0200743 24.06.2020 0210259 22.06.2020
0210708 30.06.2020 0210090 04.08.2020
0210629 31.07.2020 0800064 30.09.2020
0210621 31.08.2020 0210447 31.07.2020
0210350 30.09.2020 0210545 30.04.2020
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" 0210732 30.09.2020 0210300 05.03.2020
0210673 31.07.2020 0210639 29.02.2020
0210536 31.08.2020 0210025 07.01.2020
0210654 30.09.2020 0700073 18.03.2020
0700044 17.07.2019 0230059 16.01.2020
0700036 27.04.2020 0210296 25.05.2020
0700057 27.04.2020 0800057 06.05.2020
0700058 27.04.2020 0800010 01.06.2020
0700035 13.03.2020 0800090 31.03.2020
0020032 13.03.2020 0220099 23.09.2020
0500031 12.03.2020 0820123 05.01.2020
0700038 11.02.2020 0020203 01.01.2020
0700007 02.01.2020 0020112 01.01.2020
0700005 02.01.2020 0800098 31.05.2020
0900554 16.06.2020 0820177 31.03.2020
0100029 24.06.2020 0800081 22.04.2020
0230064 07.07.2020 0020103 22.09.2020
0200302 07.07.2020 0500027 10.03.2020
0200512 21.01.2020 0100026 20.08.2020
0230064 20.01.2020

Účetní závěrka Účetní závěrka města ke dni 31. 12. 2019 - zastupitelstvo města ze
města ke dni 31. 12. dne 18. 6. 2020 schválilo účetní závěrku města ke dni 31. 12. 2019
2019 Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen ke kontrole.
Účetní závěrka Protokoly o schválení účetní závěrky za rok 2019 u příspěvkových
příspěvkových organizaci školského typu - mateřské a základni školy, ZUŠ, Dům dětí
organizaci a mládeže BETA Pardubice, příspěvkové organizace v kultuře -

Komorní filharmonie Pardubice, Centrum pro otevřenou kulturu,
Turistické informační centrum, východočeské divadlo Pardubice, ve
zdravotnictví - Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, Lentilka -
integrační školka a rehabilitační centrum, (protokoly předloženy),
schválila rada města dne 18.5.2020.
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Městský obvod Pardubice II                

               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
 

Rozpočtové opatření č. 2 
 
 

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: 

 
 

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o      15 893,0 tis. Kč  
    

I. Příjmy se navyšují o   11 003,7 tis. Kč 
 
Daňové příjmy se zvyšují o  10 973,7 tis. Kč 

•  položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o  22 294,1 tis. Kč 

 vyřazuje se transfer z MmP – přidělená sdílená daň ve výši       33 067,8 tis. Kč 
 vyřazuje se transfer na MmP – náklady na svoz odpadu ve výši     8 793,9 tis. Kč 
 vyřazuje se transfer z MmP – RPS Polabiny – ul. Gagarinova ve výši       3 105,4 tis. Kč 
 vyřazuje se transfer na MmP – RPS Polabiny – ul. Karla Šípka ve výši       5 085,2 tis. Kč 

•  zařazuje se položka podíl na sdílených daních – DPH ve výši  33 067,8 tis. Kč 

− ve všech případech se jedná pouze o formální úpravy, kdy transfery z/do rozpočtu města 
budou vykázány na konsolidačních položkách a podíl na sdílených daních již nebude 
zkreslen o tyto převody 

•  položka místní poplatky se zvyšuje o       200,0 tis. Kč 

 poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o         200,0 tis. Kč 

− položka je navýšena zejména v souvislosti se zvýšením poplatku za vyhrazené parkovací 
místo 
 

Nedaňové příjmy se zvyšují o          30,0 tis. Kč 

•  položka přijaté sankční platby se navyšuje o          30,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení položky 
 

II. Konsolidace se zařazuje ve výši    4 173,6 tis. Kč 
 

•  Převody z rozpočtu města se zařazují ve výši    3 642,1 tis. Kč  
 zařazuje se položka RPS Polabiny – ul. Gagarinova ve výši    3 105,4 tis. Kč 

− jedná se o formální úpravu, přesun z podílu na sdílených daních 
 zařazuje se fin. vypořádání s městem za rok 2020 ve výši        536,7 tis. Kč 

− plnění od pojišťovny za škodní události ve výši          242,2 tis. Kč 

− podíl na nájemném z pozemků za rok 2020 ve výši             260,1 tis. Kč 

− podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení za rok 2020 ve výši       261,7 tis. Kč 

− vypořádání výdajů na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev ve výši     28,3 tis. Kč 

− vypořádání nákladů na energie v budově úřadu za rok 2020 ve výši     -144,9 tis. Kč 

− vypořádání nákladů na energie v budově knihovny za rok 2020 ve výši        -92,4 tis. Kč 

Příloha k usnesení ZMO č. 45 ze dne 23.6. 2021
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− vypořádání nákladů na energie v budově střediska úklidových prací za rok 2020 ve výši 

                 -18,3 tis. Kč 

•  Sociální fond se zařazuje ve výši       531,5 tis. Kč 
 zařazuje se příděl do sociálního fondu ve výši       531,5 tis. Kč 

− formální úprava 
 

III. Financování se navyšuje o       184,4 tis. Kč 
 

•  zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2020 ve výši 184,2 tis. Kč 

− formální úprava  
 

Sociální fond se vyřazuje ve výši          531,5 tis. Kč 

− i zde se jedná o formální úpravu, údaj je přesunut do konsolidace 
 
 
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o      15 893,0 tis. Kč 

 
V části vnitřní správa se výdaje kapitoly nemění, dochází pouze k úpravě názvu jedné z položek 
 

•  položka zabezpečení voleb je doplněna o text „a místního referenda“ 

− vzhledem ke schválení konání referenda o způsobu opravy Zelené brány zastupitelstvem 
města je referendum pro případ potřeby drobného čerpání zahrnuto do výdajů; až bude 
známa výše odměn členů okrskových komisí, bude přistoupeno k úpravě výše položky  

 
V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o       140,0 tis. Kč 
 

•  položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o       140,0 tis. Kč 
 položka drobné investice se navyšuje o                   140,0 tis. Kč 

− architekt Teplý z atelieru MIXAGE ve spolupráci se ZUŠ Polabiny připravil studii na 
doplnění mobiliáře (stůl, lavice a ohrádka pro kontejner) před budovu ZUŠ v ulici Nová; 
jelikož mobiliář má být na veřejném prostranství a na pozemku města, bylo na jednání 
starosty s ředitelem ZUŠ dohodnuto, že ho bude financovat MO Pardubice II 

 
V části doprava se celkové výdaje snižují o       140,0 tis. Kč 
 

•  položka investice – doprava se snižuje o       140,0 tis. Kč 
 položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – podíl MO se vyřazuje ve výši   5 085,2 tis. Kč 

− formální úprava 
 položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – transfer na MmP se vyřazuje  

ve výši                          5 085,2 tis. Kč 

− formální úprava, přesun do části konsolidace 
 položka přechody Okrajová, Sluneční se snižuje o         340,0 tis. Kč 

− akce je dokončena a zkolaudována, díky příznivému výsledku výběrového řízení bylo 340 
tis. Kč ušetřeno a je navrženo tuto částku použít na doplnění mobiliáře (viz položka výše 
v části živ. prostředí) a na propojovací chodníčky v ul. K. Šípka (viz položka níže) 

 položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o                   200,0 tis. Kč 

− v návaznosti na připravovanou rekonstrukci a vybudování nových parkovacích míst v ul. 
Karla Šípka bylo s SVJ Nová 203-8 dohodnuto, že dům si zřídí zadní vchody a MO 
Pardubice II vybuduje propojovací chodníčky od nových vchodů do ul. Karla Šípka 
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V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení dotací na vrub rezervy 
na dotace 
 

•  rezerva na dotace se snižuje o             124,3 tis. Kč 

•  zařazují se dotace ve výši              124,3 tis. Kč 

− projednáno na jednání RMO dne 7. 6. 2021 
 
V části kultura se celkové výdaje zvyšují o    10,0 tis. Kč 
 

•  rozpočet knihovny se navyšuje o          10,0 tis. Kč 
 položka materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek se navyšuje o   

                   10,0 tis. Kč 

− v rámci nedávno realizované úpravy parteru před vstupem do Knihovny MO Pardubice II 
byla knihovna označena velkou plastovou tabulí s vyřezaným nápisem. Nyní je navrženo 
podsvícení tohoto nápisu pomocí LED pásků – nápis tak bude dobře patrný i za šera či za 
tmy a bude zajímavě esteticky dotvářet vstup do knihovny. 

 
Zařazuje se část sociální fond ve výši    715,7 tis. Kč 
 

•  zařazují se prostředky na použití sociálního fondu ve výši                   715,7 tis. Kč 

− opět jde o formální úpravu, výdaje byly schváleny již při schvalování rozpočtu na rok 2021 
a upraveny rozpočtovým opatřením č. 1 

 
V části rezervy dochází ke zvýšení o             756,7 tis. Kč 

         

•  rezerva rozpočtu se zvyšuje o              756,7 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 
 

Zařazuje se konsolidace ve výši  14 410,6 tis. Kč 
 

•  Převody do rozpočtu města se zařazují ve výši  13 879,1 tis. Kč  
 zařazuje se položka náklady na svoz odpadu ve výši    8 793,9 tis. Kč 
 zařazuje se položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka ve výši    5 085,2 tis. Kč 

•  Sociální fond se zařazuje ve výši       531,5 tis. Kč 
 zařazuje se příděl do sociálního fondu ve výši        531,5 tis. Kč 

− ve všech případech jde o formální úpravy 
 
 
Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 2

I. PŘÍJMY 35 974,1 +11 003,7 46 977,8

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 35 214,1 +10 973,7 46 187,8

Podíl na sdílených daních - DPH 22 294,1 -22 294,1 0,0

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 067,8) (-33 067,8) (0,0)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 793,9) (+8 793,9) (0,0)

(RPS Polabiny - ul. Gagarinova - transfer z MmP) (3 105,4) (-3 105,4) (0,0)

(RPS Polabiny - ul. K. Šípka - transfer na MmP) (-5 085,2) (+5 085,2) (0,0)

Podíl na sdílených daních - DPH - +33 067,8 33 067,8

Správní poplatky 120,0 120,0

Místní poplatky 12 800,0 +200,0 13 000,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 400,0 +200,0 2 600,0

 - poplatek za odpady 9 900,0 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 760,0 +30,0 790,0

Přijaté sankční platby 70,0 +30,0 100,0

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 600,0 600,0

II. KONSOLIDACE - +4 173,6 4 173,6

Převody z rozpočtu města - +3 642,1 3 642,1

RPS Polabiny - ul. Gagarinova - +3 105,4 3 105,4

Finanční vypořádání s městem za rok 2020 - +536,7 536,7

Sociální fond - +531,5 531,5

Příděl do sociálního fondu - +531,5 531,5

PŘÍJMY CELKEM 35 974,1 +15 177,3 51 151,4

III. FINANCOVÁNÍ 16 345,3 +184,2 16 529,5

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 16 345,3 16 345,3

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020 - +184,2 184,2

SOCIÁLNÍ FOND -531,5 +531,5 0,0

ZDROJE CELKEM 51 787,9 +15 893,0 67 680,9

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč
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B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 2

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 166,0 15 166,0

Platy zaměstnanců 7 250,0 7 250,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

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

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 961,0 2 961,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek 460,0 460,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 140,0 140,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0 90,0

Ostatní služby 675,0 675,0

 -  příspěvek na stravování (175,0) (175,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 100,0 100,0

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0 70,0

Zabezpečení voleb a místního referenda 600,0 600,0

Stavební úpravy pokladny 500,0 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 834,0 +140,0 15 974,0

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 8 100,0 8 100,0

- zeleň (4 400,0) (4 400,0)

- seč trávníků (3 700,0) (3 700,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 960,0 1 960,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 025,0 +140,0 1 165,0

- kontejnerové stání Lidická 365 (200,0) (200,0)

- dětské hřiště Lonkova - slon (300,0) (300,0)

- sluneční pláž - PD (125,0) (125,0)

- drobné investice (400,0) (+140,0) (540,0)

Středisko úklidových prací 2 799,0 2 799,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 462,0 2 462,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 170,0 170,0

  - energie (voda, el. energie) 35,0 35,0

  - ostatní služby 112,0 112,0

    - příspěvek na stravování (82,0) (82,0)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0
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27  DOPRAVA 12 404,8 -140,0 12 264,8

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 500,0 2 500,0

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 30,0

Investice - doprava 9 794,8 -140,0 9 654,8

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - podíl MO (5 150,0) (-5 085,2) (64,8)

- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - transfer na MmP (-5 085,2) (+5 085,2) (0,0)

- Sever - centrum - PD (850,0) (850,0)

- J. Potůčka (4 300,0) (4 300,0)

- přechody Okrajová, Sluneční (1 300,0) (-340,0) (960,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD (450,0) (450,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 200,0) (2 200,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (+200,0) (400,0)

33 DOTACE A DARY 245,0 0,0 245,0

Rezerva na dotace 200,0 -124,3 75,7

- dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj - +20,9 20,9

- dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021 - +9,8 9,8

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu - +10,0 10,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost - +27,3 27,3

- dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz - +41,3 41,3

- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů - +9,0 9,0

- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu - +6,0 6,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA 2 442,0 +10,0 2 452,0

Knihovna 1 155,0 +10,0 1 165,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 814,0 814,0

- knihy 120,0 120,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 50,0 +10,0 60,0

- ostatní služby 131,0 131,0

   - příspěvek na stravování (21,0) (21,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (110,0) (110,0)

- opravy a údržba 20,0 20,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 287,0 1 287,0

SOCIÁLNÍ FOND - +715,7 715,7

Použití sociálního fondu - +715,7 715,7
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REZERVY                                                                      5 696,1 +756,7 6 452,8

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 5 601,1 +756,7 6 357,8

CELKEM 51 787,9 +1 482,4 53 270,3

KONSOLIDACE - +14 410,6 14 410,6

Převody do rozpočtu města - +13 879,1 13 879,1

Náklady na svoz odpadu - +8 793,9 8 793,9

RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - +5 085,2 5 085,2

Sociální fond - +531,5 531,5

Příděl do sociálního fondu - +531,5 531,5

VÝDAJE CELKEM 51 787,9 +15 893,0 67 680,9

1. Zdrojová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 2

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 531,5 531,5

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 184,2 184,2

ZDROJE CELKEM 715,7 715,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0 297,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0 150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0 85,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu 20,0 20,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 161,7 161,7

VÝDAJE CELKEM 715,7 715,7

(REKAPITULACE)

po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 2 - tabulková část Stránka 4 z 4



                                                                             

 

  

                                                                                 

                                                                           Příloha k usnesení ZMO č. 46 ze dne 23.6. 2021 

1 z 6 

 

 

 
 

 

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA 

MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
  

I. 
Úvodní ustanovení 

Čl. 1 
   

1. Kontrolní výbor (dále jen KV) je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice II (dále jen zastupitelstvo MO) v souladu s ustanovením § 117 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

obcích), který je ze své činnosti zastupitelstvu plně odpovědný.  

 

2. Funkční období KV je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva MO, pokud zastupitelstvo 

MO nestanoví funkční období kratší. 

   
II. 

Kompetence kontrolního výboru 
Čl. 2 

 

1. KV je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva MO. Předkládá zastupitelstvu MO svá 

stanoviska a návrhy, může navrhovat usnesení týkající se řešené agendy.  

 

2. KV vznáší dotazy, připomínky a podněty ve věcech týkajících se působnosti KV na radu MO 

a její jednotlivé členy.    

 

3. KV v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona o obcích plní tyto úkoly:  

 
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MO,  

- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městského obvodu 

Pardubice II (dále jen ÚMO) na úseku samostatné působnosti,  

- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MO.  

 
III. 

Organizační struktura kontrolního výboru 
Čl. 3 

 
1. KV zastupitelstva MO je pětičlenný, počet členů musí být lichý. 

 
2. Předseda KV je členem zastupitelstva MO a je volen jako další členové KV zastupitelstvem 

MO. 
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3. Členem KV nesmí být uvolněný člen zastupitelstva MO, tajemník ÚMO a zaměstnanci ÚMO 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce. 

 
4. Členství v KV zaniká: úmrtím člena, písemným prohlášením člena o odstoupení z KV nebo 

odvoláním člena usnesením zastupitelstva MO. 

 

5. Tajemníkem KV je zpravidla zaměstnanec ÚMO. Tajemník KV se účastní každého zasedání a 

plní administrativní úkoly související s činností KV.   

 

IV. 
Kontrolní činnost  

Čl. 4 
 
1. Zastupitelstvo MO svým usnesením ukládá KV zadání kontrolních činností v souladu s 

článkem 2 tohoto Statutu a jednacího řádu.  

 
2. Předseda KV na nejbližším jednání seznámí jeho členy se zadáním kontrolní činnosti. 

  

3. KV svým usnesením pověří kontrolní skupinu, skládající se z vedoucího kontrolní skupiny a 

minimálně 2 členů KV, k provedení kontrolního šetření.   

 

4. V případě vyžádání účasti na kontrolním šetření externího pracovníka k odborným 

posouzením, rozhoduje o způsobu úhrady nákladů těchto prací zastupitelstvo MO. 

  

5. KV svým usnesením stanoví termín předložení závěru z kontrolního šetření. Změnu tohoto 

termínu může provést pouze KV.  

  

6. Vedoucí kontrolní skupiny informuje kontrolované subjekty o kontrolním šetření, které se 

týká agend vykonávaných ÚMO, prostřednictvím tajemníka ÚMO, případně vedoucích 

odborů ÚMO, a stanoví termín provedení šetření. 

  

7. Z kontrolního šetření pořizuje kontrolní skupina KV záznam o kontrole, který obsahuje 

datum a místo kontroly, kontrolní úkol, podklady k provedení kontroly, kontrolované 

osoby, záznam o stavu kontrolované oblasti a zjištěných skutečnostech, navržená opatření, 

podpisy kontrolovaných osob a podpisy kontrolní skupiny. 

 

8. Záznam o kontrole předá kontrolní skupina do jednoho týdne předsedovi KV, součástí bude 

i vyjádření kontrolované osoby k navrženým opatřením a zjištěným skutečnostem. 

 

9. Předseda KV projedná výsledek kontroly v KV na nejbližším jednání a poté předloží výsledek 

kontroly stanoviskem KV k projednání zastupitelstvu MO. 
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V. 
Práva a povinnosti členů výboru 

Čl. 5 
 

1. Členové KV jsou povinni účastnit se zasedání a plnit úkoly, které jim vyplývají ze zákona o 

obcích a přijatých závěrů, směřujících k naplnění usnesení zastupitelstva MO.   

  

2. Účast na jednání stvrzují členové KV svým podpisem na prezenční listině. Svou neúčast jsou 

povinni nejpozději den předem omluvit předsedovi nebo tajemníkovi KV.  

  

3. Při provádění kontrolního šetření jsou členové KV oprávněni nahlížet do všech dokumentů 

souvisejících s kontrolní činností a mají právo přístupu i ke všem podkladům nemajícím 

povahu dokumentu (např. k záznamům v informačních systémech, k audiovizuálním 

záznamům apod.) souvisejícím s kontrolním záměrem. Jsou dále oprávněni vyžadovat od 

všech zaměstnanců ÚMO nezbytné informace, které mají vztah ke kontrolovanému šetření. 

  

4. KV má přístup k těm informacím, ke kterým má přístup každý člen zastupitelstva MO.  

 
5. KV je povinen při kontrolní činnosti zajistit šetření práv, právem chráněných zájmů 

kontrolovaných osob, podnikatelů a firem. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před 

ztrátou, zničením, poškozením, neoprávněným rozšiřováním nebo zneužitím. Povinností je 

objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky. O 

zjištěných skutečnostech jsou členové KV, jakož i přizvaní odborníci, povinni zachovávat 

mlčenlivost, vyjma informací veřejně dostupných.  

 
 

VI. 
Jednání kontrolního výboru 

Čl. 6 
  

1. První jednání KV svolává předseda KV nejpozději před konáním 3. zasedání zastupitelstva 

MO v daném volebním období. 

 
2. Jednání KV jsou číslována v jedné číselné řadě na období vymezené celým funkčním 

obdobím. 

  

3. KV zasedá v průběhu funkčního období dle potřeby, nejméně však 4x za rok v předem 

stanovených termínech a to tak, aby jednotlivá zasedání korespondovala se schváleným 

plánem jednání rady a zastupitelstva MO.   

 

4. Jednání KV jsou neveřejná, pokud zastupitelstvo MO nerozhodne jinak. 

  

5. KV si stanoví termíny jednání a plán činností na dané období, zpravidla na kalendářní rok. 

Tento plán činností je schvalován na posledním zasedání KV v kalendářním roce.   
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6. Jednání KV svolává předseda, jím pověřený člen KV nebo tajemník pozvánkou, která 

obsahuje místo a termín zasedání, čas zahájení a návrh programu, a to nejpozději 5 dnů 

před dnem jednání. Materiály, které mají být KV projednány, budou pro členy KV k dispozici 

nejpozději 5 dnů před jednáním KV, a to v elektronické podobě v počítačové aplikaci 

Magistrátu města Pardubic – zabezpečeném webovém rozhraní. Přístupové údaje budou 

členům KV přiděleny na prvním jednání KV.  
 

7. Jednání KV připravuje a řídí předseda nebo v době jeho nepřítomnosti pověřený člen KV.   

  

8. Jestliže při zahájení jednání KV nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina 

všech členů KV, ukončí předsedající jednání KV a určí termín náhradního jednání.  

  

9. Jednání KV se mohou na návrh předsedy zúčastnit osoby přizvané k projednání jednotlivých 

bodů programu, s jejichž účastí na jednání vysloví KV souhlas. V případě projednávání 

důvěrných informací budou i tyto přizvané osoby prokazatelně upozorněny na povinnost 

mlčenlivosti.  

 
Čl. 7 

Program jednání 
 
1. Program jednání KV vyplývá ze zákonem svěřené agendy, dle článku 2. Rozšiřuje se o 

aktuální operativní úkoly a úkoly uložené zastupitelstvem MO.  

 

2. V zahajovací části jednání KV předsedající:   

 

a. konstatuje usnášeníschopnost výboru na základě počtu přítomných členů,  

b. předloží KV návrh programu jednání a vyzve k podání návrhů na provedení změn   

 

3. Požádá-li někdo z členů KV o zařazení dalšího bodu programu, nechá předsedající o jeho 

požadavku hlasovat. Návrh programu je přijat, vyjádří-li nadpoloviční většina přítomných 

členů KV souhlas.   

 

4. Podal-li kterýkoliv z členů KV proti zápisu z předchozího zasedání námitky, rozhoduje o nich 

KV hlasováním. Člen KV má právo požádat, aby jeho odchylné stanovisko bylo se 

zdůvodněním zaprotokolováno.   

5. Jednání pokračuje podle schváleného programu. Úvodní slovo k předkládaným zprávám 
pronáší předseda nebo pověřený člen KV. Do diskuse se přihlašují účastníci zasedání KV 
shodným způsobem, jakým se provádí hlasování.   
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Čl. 8 
Usnesení a hlasování 

 

1. Návrh usnesení, předkládaných KV ke schválení zastupitelstvu MO, vychází z 

projednávaných zpráv.  

 

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly 

musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně s termínem splnění a 

odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 

 

3. O návrzích usnesení k jednotlivým bodům programu se hlasuje ihned po jejich projednání. 

O návrhu usnesení a pozměňovacích návrzích dává předsedající hlasovat. Pokud byly 

podány pozměňovací návrhy, dá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než v 

jakém byly předloženy. Schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté. 

 

4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí jej předsedající 

za neschválený. 

 

5. Hlasování se provádí veřejně (zpravidla zvednutím ruky, nebo ústně apod.), a to buď 

hlasováním pro návrh nebo proti návrhu; případně se lze hlasování zdržet. Usnesení je 

přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů výboru. 

 

6. Jednání KV může v mimořádných případech proběhnout i formou telekonference či 

videokonference.  

Čl. 9 
Zápis z jednání a ukončení jednání 

 
1. Předsedající prohlásí jednání KV za ukončené, byl-li vyčerpán program jednání a nikdo se již 

nehlásí o slovo. Jednání je prohlášeno za ukončené, klesl-li počet přítomných členů KV pod 

nadpoloviční většinu všech členů KV, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li 

skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání. 

 

2. O průběhu jednání KV se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající jednání 

KV ve spolupráci s tajemníkem. 

 

3. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je 

vlastnoručně podepsaná listina přítomných. 

 

4. V zápise je uvedeno: 

 

a) den a místo jednání KV, 
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b) hodina zahájení a ukončení, 

c) jména přítomných a omluvených členů KV, 

d) jména přítomných hostů, 

e) program jednání, 

f) průběh diskuse, 

g) podané návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání, 

h) výsledky hlasování, 

i) schválené znění usnesení, 

j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů výboru měly stát součástí zápisu, 

k) termín dalšího jednání KV. 

 

5. Zápis se vyhotovuje během jednání KV. Podepisuje jej předseda KV nebo v jeho 

nepřítomnosti určený člen KV.  

 

6. Zápis z jednání předseda KV předá starostovi MO pro další práci v rámci přijatých usnesení 

a k archivaci. 

 

7. Předseda KV předkládá zastupitelstvu MO zprávy o plnění usnesení zastupitelstva MO a 

informuje zastupitelstvo MO o plnění usnesení rady MO. 

  

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
Čl. 10 

  

Statut a jednací řád KV zastupitelstva MO byl schválen dne 23. 6. 2021 usnesením 
zastupitelstva MO č. 46 a nabývá účinnosti dnem schválení. Současně se ruší statut KV ze 
dne 27. 2. 2003.  

  
   

 

  

……………………...........................................   ……………………...........................................         
 místostarosta            starosta  

     
 


