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Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II  
za 1. pololetí roku 2022 

 
 

Rozpočet městského obvodu Pardubice II na rok 2022 včetně rozpočtu sociálního fondu byl projednán  
a schválen na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II (ZMO) dne 15. 12. 2021 usnesením 
č. 52. Na rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje. 
 
V průběhu prvního pololetí byla provedena tři rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání ZMO dne 23. 2. 2022 usnesením č. 57.  
  
Prvním rozpočtovým opatřením došlo ve zdrojové části především k zapojení zůstatku finančních 
prostředků k 31. 12. 2021 na účtech a v hotovosti, resp. k zapojení rozdílu mezi předpokládaným  
a skutečným zůstatkem.  
Ve výdajové části rozpočtu byly provedeny největší úpravy v kapitole doprava, kde byly vyjmuty 
prostředky na akci Centrum Sever – etapa A a přesunuty do části konsolidace, aby mohly být převedeny 
do rozpočtu města. Současně byly na tuto investiční položku přidány prostředky tak, aby bylo možno 
hradit výdaje z rozpočtu městského obvodu (doplatek PD, přeložka kabelu ČEZ apod.). Dále byla ze 
zapojených prostředků navýšena položka na opravy a udržování komunikací, kromě toho byly provedeny 
drobné úpravy v dalších částech rozpočtu. Nevyužitá část finančních prostředků byla převedena do 
rezervy rozpočtu. 
  
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání ZMO dne 11. 5. 2022 usnesením č. 60.  
 
V rámci rozpočtového opatření č. 2 byly největší úpravy provedeny v části životní prostředí, kde došlo 
k navýšení prostředků na investice, a v části dotace a dary, kde byly zařazeny poskytované dotace.  
 
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na jednání ZMO dne 22. 6. 2022 usnesením č. 62.  
 
Rozpočtovým opatřením č. 3 byly zařazeny prostředky z finančního vypořádání s městem za uplynulý rok 
a došlo k úpravám ve výdajové části rozpočtu. Nevyužité prostředky byly zařazeny do rezervy rozpočtu.  
 
Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstávají nadále veškeré výdaje plně kryty celkovými 
zdroji. 
 
Čerpání rozpočtu městského obvodu k 30. 6. 2022 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmová část rozpočtu byla v průběhu 1. pololetí roku 2022 naplňována zejména daňovými příjmy, a to 
jak podílem na sdílených daních, tak výběrem místním poplatků. Podíl na sdílených daních (tj. podíl na 
DPH, dani z nemovitých věcí, dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob, v případě 
městských obvodů s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je město) je prozatím na 
poměrně dobré úrovni, otázkou zůstává, jak tomu bude v následujících měsících, kdy inflace neustále 
roste, kupní síla obyvatel klesá a firmy se potýkají s vysokými náklady.  
Z nedaňových příjmů vykazuje vysoké plnění položka ostatní příjmy, a to jednak z důvodu zvyšujících se 
úrokových sazeb a tím rostoucích příjmů z úroků, a jednak z důvodu přijetí náhrady za stromy vykácené 
kvůli modernizaci železniční trati Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová. Plnění příjmů z činnosti 
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knihovny i z přijatých sankčních plateb je podobné jako v předchozích letech, dotace na zabezpečení 
voleb do obecních zastupitelstev bude obdržena až po jejich konání. Přijaty již byly naopak některé 
z nasmlouvaných finančních darů na zajištění polabinské pouti. 
 
Výdajová část rozpočtu 
 
V průběhu první poloviny roku byly finanční prostředky čerpány na zabezpečení činnosti úřadu, péči  
o zeleň a také na zabezpečení provozu organizačních složek, tj. střediska úklidových prací a knihovny. 
Největší tok prostředků byl směrem na město, kdy do rozpočtu města byl převeden podíl obvodu ve výši 
15 mil. Kč na realizaci akce RPS – Centrum Sever – etapa A a podíl na nákladech na svoz odpadu ve výši 6 
mil. Kč. V tomto případě se jedná o 70 % celkového podílu, zbývajících 30 % (tj. 2,6 mil. Kč) bude odesláno 
v listopadu. 
Výdaje kapitoly vnitřní správa byly čerpány úměrně období letošního roku. V položce služby pošt  
a elektronických komunikací je promítnuta platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu 
místního poplatku za odpady, z položky materiál byly hrazeny mj. výdaje na ochranné a zdravotnické 
pomůcky pro zaměstnance (samotesty, respirátory).  
V části životní prostředí byly finanční prostředky vynakládány zejména na péči o zeleň, konkrétně na práci 
zahradnic, technickou pomoc v oblasti zeleně, dosběr a likvidaci listí, ošetření živého plotu v ul. 
Bělehradská, ošetření stromů, výchovný řez mladých dřevin, jarní výsadbu stromů, kácení, údržbu 
ochranného kotvení stromů, dodávku rostlinného a zahradnického materiálu, tvarování tújí v Lonkově 
ul., prořez dřevin, zálivku zeleně apod. Mezi další významné výdaje této kapitoly patřily v uplynulém 
pololetí výdaje na svoz a úklid odpadů a na zajištění činnosti střediska úklidových prací. Z investičních 
prostředků byla realizována výměna slona na dětském hřišti v ul. Lonkova. 
Z kapitoly doprava byla uhrazena studie řešení uličního profilu ulice Kosmonautů, dále opravy místních 
komunikací, čištění vpustí, oprava ostrůvků v parkovišti ul. Bělehradská apod. Z investičních prostředků 
byly hrazeny projektové dokumentace. 
Z části dotace a dary bylo poskytnuto několik peněžitých darů a byly poskytnuty téměř všechny schválené 
dotace. Zbývající budou poskytnuty v měsíci červenci. 
V kapitole kultura byly čerpány rozpočtové prostředky hlavně na zabezpečení provozu knihovny. 
V letošním roce mohlo být obnoveno pořádání kulturních a sportovních akcí, městskému obvodu se tak 
po vynucené pauze podařilo uskutečnit další ročník tradičního masopustu, volejbalového turnaje, 
čarodějnic, Dne dětí, uskutečnil se i Jarní koncert v Arše a konají se koncerty na Pergole. Stále probíhají 
gratulace jubilantům a je vydáván Pravobřežní zpravodaj. 
 
V rámci převodů mezi městem a obvodem byla, jak je uvedeno výše, převedena do rozpočtu města první 
část podílu městského obvodu na nákladech na odpady a prostředky na realizaci akce RPS – Centrum 
Sever – etapa A. Náklady na GDPR budou převedeny v červenci.  
  
Rozpočet sociálního fondu 
 
Rozpočet sociálního fondu je měsíčně naplňován procentem z hrubých platů, výdaje byly čerpány 
v souladu se schválenými pravidly. 
 
 
Stav finančních prostředků k 30. 6. 2022 na účtech a v hotovosti činil 15 294,8 tis. Kč, účet sociálního 
fondu vykázal zůstatek ve výši 259,4 tis. Kč. 
 
 
Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvodu z účetní závěrky k 30. 6. 2022. 



A. FINANČNÍ ZDROJE Aktuální rozpočet
Čerpání rozpočtu 

k 30.6.2022

I. PŘÍJMY 54 609,4 27 387,9

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 53 259,4 26 789,5

Podíl na sdílených daních - DPH 40 279,4 15 107,8

Správní poplatky 80,0 48,1

Místní poplatky 12 900,0 11 633,6

 - poplatky ze psů 500,0 375,2

 - poplatky za užívání veř. prostranství 2 500,0 2 526,3

 - poplatek za odpady 9 900,0 8 732,1

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 1 350,0 598,4

Přijaté sankční platby 100,0 78,6

Příjmy ostatní 400,0 460,4

Příjmy knihovna 50,0 29,4

Příjmy na zabezpečení voleb 800,0 -

Přijaté dary na pouť - 30,0

II. KONSOLIDACE 1 903,9 315,9

Převody z rozpočtu města 1 207,6 -

Finanční vypořádání s městem za rok 2021 1 207,6 -

Sociální fond 696,3 315,9

Příděl do sociálního fondu 696,3 315,9

PŘÍJMY CELKEM 56 513,3 27 703,8

III. FINANCOVÁNÍ 22 285,3 6 731,1

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 22 090,0 6 795,2

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021 195,3 -64,1

ZDROJE CELKEM 78 798,6 34 434,9

v tis. Kč

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II

k 30.6.2022
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B. VÝDAJE Aktuální rozpočet
Čerpání rozpočtu 

k 30.6.2022

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 537,0 6 575,4

Platy zaměstnanců 7 450,0 3 394,2

Odměny – členové zastupitelstva 1 988,0 839,3

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 3 000,0 1 444,7

Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.) 45,0 7,1

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)  a drob. dlouh. majetek 540,0 103,5

Energie a PHM 120,0 61,1

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 242,9

Školení, vzdělávání 120,0 77,0

Ostatní služby 854,0 359,2

 -  příspěvek na stravování (194,0) (103,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (660,0) (256,2)

Opravy a udržování ÚMO 150,0 19,6

Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0 20,8

Zabezpečení voleb 800,0 6,0

Stožár na vlajku 50,0 -

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 19 186,0 4 892,1

Poradenství, konzultace, studie       90,0 28,0

Péče o zeleň 8 400,0 2 155,8

- zeleň (4 500,0) (1 583,3)

- seč trávníků (3 900,0) (572,5)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0 501,5

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 2 200,0 948,8

Investice - životní prostředí (včetně PD) 4 050,0 285,0

- dětské hřiště - slon (300,0) (201,6)

- sluneční pláž (3 200,0) (14,2)

- drobné investice (550,0) (69,2)

Středisko úklidových prací 2 576,0 937,5

Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.) 70,0 35,5

27  DOPRAVA 5 880,0 428,7

Poradenství, konzultace, studie 80,0 38,7

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 325,9

Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0 0,6

Investice - doprava 1 270,0 63,5

- Centrum Sever - etapa A (200,0) (9,0)

- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční) (350,0) -

- Mladých - jih - PD (320,0) -

- investice ostatní vč. PD (400,0) (54,5)
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33 DOTACE A DARY 245,0 176,7

Rezerva na dotace 50,3 -

- dotace H. Machové - XVIII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2022 8,8 8,8

- dotace Maple Pool Club - provoz, turnaj 20,3 20,3

- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy, permanentky 10,3 10,3

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR 24,1 24,1

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz, příměstské kempy 35,0 35,0

- dotace NS Přátelé ZUŠ v Pard.-Polabinách - soutěž Organum Regium 7,0 -

- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu 8,5 8,5

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění a soutěže 9,4 9,4

- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XV. festival sborů 6,0 6,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 5,3 5,3

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Koncert obětem heydrichiády 8,0 -

- dotace R. Petružálkovi - Open Air Darts 2022 7,0 7,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 42,0

34 KULTURA 2 767,0 766,3

Knihovna 1 270,0 581,3

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 497,0 185,0

SOCIÁLNÍ FOND 891,6 251,8

Použití sociálního fondu 891,6 251,8

REZERVY                                                                      9 951,5 0,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -

Rezerva starosty 40,0 -

Rezerva místostarosty 15,0 -

Rezerva rozpočtu 9 856,5 -

CELKEM 54 458,1 13 091,0

KONSOLIDACE 24 340,5 21 343,9

Převody do rozpočtu města 23 644,2 21 028,0

Náklady na svoz odpadu 8 611,5 6 028,0

RPS - Centrum Sever - etapa A 15 000,0 15 000,0

Náklady na GDPR 32,7 -

Sociální fond 696,3 315,9

Příděl do sociálního fondu 696,3 315,9

VÝDAJE CELKEM 78 798,6 34 434,9
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