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Návrh záv�re�ného ú�tu
M�stského obvodu Pardubice III za rok 2012

I. Rozbor hospoda�ení rozpo�tu M�stského obvodu Pardubice III roku 2012             

Rozpo�et m�stského obvodu na rok 2012 byl projednán a schválen na 9. �ádném jednání 
Zastupitelstva m�stského obvodu Pardubice III dne 15. 12. 2011 usnesením �. Z/106/2011. P�i 
zpracování rozpo�tu m�stského obvodu pro rok 2012 se vycházelo z rozpo�tového výhledu m�stského 
obvodu pro roky 2012 – 2016 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimáln�
dva roky po roce, na který je sestavován rozpo�et. Rozpo�tové hospoda�ení bylo schváleno jako 
vyrovnané a to ve výši 23.678 tis. K�. Do 31. 12. 2012 byly projednány a schváleny celkem �ty�i 
rozpo�tové zm�ny. 

První rozpo�tovou zm�nou byly navýšeny zdroje rozpo�tu vlivem zapojení finan�ních prost�edk�
p�edchozího roku o �ástku 9.120 tis. K�. Druhou rozpo�tovou zm�nou se pak zvýšil objem rozpo�tu o 
472 tis. K�, p�edstavující p�íjem z výt�žku provozu VHP za p�edešlý rok a dále byly navedeny 
finan�ní prost�edky ve výši 7.500 tis. K� na investi�ní akci „centrální osa sídlišt� VZ-JV Pardubice 
Dubina 1. �ást, která byla p�ipravena k realizaci. T�etí a �tvrtá zm�na pak už byla p�edevším 
technického charakteru. Po poslední, �tvrté rozpo�tové zm�n� roku 2012, z�stal rozpo�et na kone�né 
�ástce 33.403 tis. K� ve zdrojové i výdajové �ásti. 

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPO�TU PRO ROK 2012 – JEJÍ PLN�NÍ

P�íjmová �ást rozpo�tu

P�íjmy m�stského obvodu za rok 2012 �inily celkem 22.408 tis. K�, což p�edstavuje 108% 
z rozpo�tovaných p�íjm�. Meziro�ní pokles p�íjm� je ve výši cca 5,5 mil. K�, d�vodem je jednak 
výpadek p�íjm� z poplatk� za VHP a VLT a dále splátka investi�ní p�j�ky od MMP. Podíl 
jednotlivých druh� p�íjm� je uveden v tabulkové �ásti zprávy. 

Podstatnou �ástí p�íjm� M�stského obvodu Pardubice III jsou transfery ze sdílených daní stanovené 
dle statutu a p�evedené z  rozpo�tu m�sta Pardubic. Jedná se zejména o podíl na výnosu dan�
z nemovitostí, dan� z p�idané hodnoty, dan� z p�íjm� fyzických i právnických osob s výjimkou dan�
z p�íjm� právnických osob, kdy je poplatníkem stát.  
Dle rekapitulace p�íjm� �inil podíl na daních pro celý rok 2012 (p�íl. �. 2) �ástku 11.762 tis. K�.
Transfer na životní prost�edí 7.197 tis. K�, transfer na výdaje v oblasti dopravy 3.259 tis. K�. Dále 
pak ostatní transfer ve výši -2.932 tis. K� jako jednorázový transfer – úhrady „p�j�ka Regenerace 
panelového sídlišt� Dubina - dofinancování získané dotace na realizaci akce“ a dále 21 tis. K� za 
zm�nu EZS pro pot�eby m�stské policie.  
Celkem byly ve sledovaném období sdílené dan� a transfery z rozpo�tu m�sta Pardubic pro M�stský 
obvod Pardubice III vy�ísleny ve výši 19.307 tis. K�.   
V roce 2012 byly tyto dan� a transfery z rozpo�tu m�sta Pardubic zaslány celkem v �ástce 
18.630 tis. K�. Zbývá tedy ze sdílených daní roku 2012 zaslat našemu m�stskému obvodu �ástka
677 tis. K�, transfer v této výši bude zahrnut do finan�ního vypo�ádání s rozpo�tem 
Statutárního m�sta Pardubice za rok 2012. V rámci DPH byl v �ástce -6.303 tis. K� proveden 
p�evod zp�t do rozpo�tu m�sta Pardubic za svoz a likvidaci TKO.   
V p�íjmové �ásti jsou dále velkou da�ovou položkou p�íjmy z místních poplatk�, které byly pro rok 
2012 napln�ny ve výši 8.318 tis. K�, což je 103% rozpo�tu. 
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Náleží sem výb�r jednotlivých poplatk� dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na p�íslušné 
obecn� závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem m�sta Pardubice. K t�mto p�íjm�m pat�í místní 
poplatek ze ps� (561 tis. K� p�edstavuje 93% rozpo�tu), za užití ve�ejného prostranství (474 tis. K�). 
Poplatky související s provozováním výherních hracích p�ístroj� a jiných technických herních za�ízení 
jsou p�ijaty pouze ve zbytkové výši za poslední �tvrtletí roku 2011 (24 tis. K� za VHP a 197 tis. K� za 
VLT).   

Pln�ní p�íjmu místního poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálního odpadu (TKO) �inilo za sledované období 7.063 tis. K�, což p�edstavuje 
102% p�edpokladu. U tohoto místního poplatku je p�evád�no 91% rozpo�tované �ástky do rozpo�tu 
Statutárního m�sta Pardubice (který nese hlavní náklady spojené s likvidací odpadu). Transfer �ásti 
poplatku je provád�n podle statutu formou podílu na DPH ve dvou splátkách. �ástka vybraná nad toto 
procento z�stává v rozpo�tových p�íjmech m�stského obvodu. Celý poplatek i jeho odvod je odvislý 
od po�tu obyvatel – poplatník� v našem obvodu.

Dalším da�ovým p�íjmem je výt�žnost z provozu výherních hracích p�ístroj�, který byl pro rok 2012 
ve výši 472 tis. K�, jako výt�žek z provozování výherních hracích p�ístroj� v roce 2011 splatný v roce 
2012. Od 1. 1. 2012 je zm�nou zákona o loteriích tento poplatek nahrazen odvodem z loterií a 
jiných podobných her a zatím z�stává p�íjmem Statutárního m�sta Pardubice. 

Všechny p�íjmy z místních poplatk� byly napln�ny tém�� v plné výši.  

Do skupiny da�ových p�íjm� dále náleží vybírané správní poplatky, které byly vybrány ve výši 
177 tis. K�. Meziro�ní pokles o cca 650 tis. K� je z velké �ásti d�sledkem zm�ny zákona o loteriích, 
podle kterého je v sou�asnosti správní poplatek vázán na vydání rozhodnutí o povolení provozování 
VHP bez ohledu na po�et povolovaných p�ístroj� (d�ív�jší úprava vázala správní poplatek na každý 
povolovaný p�ístroj). Ostatní správní poplatky zaznamenaly rovn�ž mírný pokles. 

P�íjmy neda�ové byly napln�ny reáln� v �ástce 721 tis. K�. Zde dochází k vysokému p�íjmu podílu 
na nájemném z majetku m�sta ve výši 413 tis. K�, který je p�eposílán v pr�b�hu prosince 2012. Dále 
jsou zde zahrnuty úroky z b�žných ú�t� ve výši 178 tis. K� (pln�ní 138% ovlivn�né vysokým 
z�statkem na bankovních ú�tech), p�ijaté sankce a pokuty v p�estupkovém �ízení ve výši 33 tis. K�, 
ostatní neda�ové p�íjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) 52 tis. K�.  

Další položkou p�íjmové �ásti rozpo�tu jsou p�ijaté dotace. Pro rok 2012 byly rozpo�továny dotace 
na volby do krajských zastupitelstev ve výši poskytnuté zálohy 392 tis. K� - dotace nebyla pln�
vy�erpaná a bude v rámci finan�ního vypo�ádání �ádn� vyú�tována.

Financování

P�ebytek finan�ních prost�edk� z roku 2011 �inil 12.121 tis. K�. Finan�ní vyrovnání se Statutárním 
m�stem Pardubice za rok 2011 p�edstavovalo �ástku 747 tis. K�, tyto finan�ní prost�edky v dané 
�ástce byly v �ervenci 2012 poukázány na náš ú�et Statutárním m�stem Pardubice. P�evod z rozpo�tu  
jako p�íd�l sociálního fondu byl uskute�n�n ve výši  -283 tis. K�.  

Zm�nu stavu na bankovních ú�tech p�edstavuje kone�ný z�statek na základním b�žném ú�tu ke 
dni 31. 12. 2012 �ástku 14.400.042,- K�.

Financování dosáhlo celkem �ástky -1.815 tis. K� (což p�edstavuje ro�ní úspory pro další rok).  

Financování dopl�uje zdroje rozpo�tu tak, že spole�n� s p�íjmy se rovnají výdaj�m. Celkové 
skute�né zdroje sledovaného období jsou v kone�né výši 20.592 tis. K�, což p�edstavuje 62% 
rozpo�tu a rovnají se v této výši výdaj�m. 

VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPO�TU PRO ROK 2012 – JEJÍ �ERPÁNÍ

Celkové výdaje za rok 2012 dosáhly �ástky 20.592 tis. K�, což p�edstavuje 62% rozpo�tovaných 
výdaj�. U žádné z položek upraveného rozpo�tu nedošlo k jejímu p�e�erpání. 
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Kapitola vnit�ní správa - celkové výdaje na vnit�ní správu byly v roce 2012 �erpány ve výši 
9.027 tis. K�, tj. 86%. Jedná se zejména o platy zam�stnanc� ve výši 4.288 tis. K�, odm�ny 
zastupitel� ve výši 1.166 tis. K� a �len� komisí a výbor� 12 tis. K�, dohody (p�edevším náklady na 
úklid) v �ástce 170 tis. K� a zdravotní a sociální pojišt�ní hrazené zam�stnavatelem pro všechny výše 
uvedené skupiny ve výši 1.795 tis. K�. Další náklady související s b�žným provozem jsou náklady na 
cestovné ve výši 27 tis. K� a na pohošt�ní ve výši 21 tis. K�. 

Do výdaj� na vnit�ní správu pat�í i rozsáhlá položka „ostatní provozní náklady ÚMO“ s �erpáním 
finan�ních prost�edk� ve výši 875 tis. K�, tj. 50% rozpo�tované �ástky, kde jsou zahrnuty výdaje na 
jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie (elekt�ina, 
voda, teplo, teplá voda), poštovní služby, telefony, bankovní služby, nákup stravenek, školení a 
vzd�lávání, odborná literatura, opravy a údržba, ochranné pom�cky, revize, BOZP apod. 

Výpo�etní technika s �erpáním 356 tis. K� zahrnuje výdaje na upgrade program�, provozní výdaje, 
materiál, obnovu hardwaru, p�ípadn� nové programové vybavení. Ostatní investi�ní výdaje ÚMO 
nebyly v roce 2012 realizovány žádné. 

V této kapitole jsou dále zahrnuty výdaje na zajišt�ní voleb do krajských zastupitelstev a na p�ípravu 
volby prezidenta �R vynaložené v roce 2012. Celkem byly vynaloženy náklady ve výši 316 tis. K�, 
které jsou hrazeny z ú�elové dotace a vypo�ádány v rámci finan�ního vypo�ádání. 

Kapitola životního prost�edí – zde byly výdaje �erpány ve výši 5.562 tis. K�, což je 87% 
rozpo�tované �ástky, jedná se zde o provozní výdaje na jednotlivé údržby. 

Náklady spojené se skupinou drobné údržby p�edstavovaly 913 tis. K�, �ímž bylo vy�erpáno 84% 
rozpo�tované �ástky. Jsou zde platy pro pracovníky pracovní skupiny a zdravotní a sociální pojišt�ní.  

V rámci odpadového hospodá�ství (odpady) je financováno p�istavování velkoobjemových kontejner�
na ur�ených stanovištích ve výši 624 tis. K�, výsyp odpadkových koš� ve výši 311 tis. K�, náklady na 
likvidaci psích exkrement� – výsyp koš� na psí exkrementy a sb�r psích exkrement� pomocí 
vysava�e, v�. po�ízení nových koš� na psí exkrementy v �ástce 229 tis. K�, svoz tuhého komunálního 
odpadu a odpadu z tržnic v �ástce 136 tis. K� a likvidace �erných skládek ve výši 3 tis K�. Celá 
položka odpadového hospodá�ství byla �erpána z 85% v celkové výši 1.304 tis. K�. 

V souvislosti s pé�í o ve�ejná prostranství je provád�na údržba a opravy d�tských h�iš� a zahradního 
mobiliá�e (v�etn� po�izování nových herních prvk� a lavi�ek) s výdaji za rok 2012 ve výši   
314 tis. K�, dále pak nové investice, profinancování fitparku s celkovými po�izovacími náklady 
427 tis. K�. Dále byl nakupován materiál na venkovní údržbu v �ástce 30 tis. K�, váno�ní výzdoba ve 
výši 15 tis. K� a po�ízení pracovního ná�adí pro pracovní skupinu ÚMO III a jeho oprava ve výši 
3 tis. K�. V rámci pé�e o ve�ejnou zele� byly financovány nové výsadby ve výši 10 tis. K� a 
ošet�ování ve�ejné zelen�, tj. kácení suchých nebo poškozených strom� ve výši 9 tis. K�, provád�ní 
zahradnických prací v�. svozu a likvidace odpadu ze zelen� ve výši 969 tis. K�, údržba trávník� – se�
trávy ve výši 1.510 tis. K�, zavlažování zelen� (zálivka p�i suchém po�así) ve výši 25 tis. K�. �erpání 
této položky – pé�e o ve�ejnou zele� a ve�ejná prostranství �iní 3.319 tis. K�, což je 94% 
rozpo�tované �ástky. 

Ostatní výdaje do životního prost�edí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové 
dokumentace, v�. programu rozvoje a regenerace a byly �erpány ve výši 27 tis. K�, tedy z 67%.  

V této kapitoly byla také rozpo�tována projektová dokumentace pro územní �ízení na akci „program 
rozvoje a regenerace“ v �ástce 197 tis. K�, která však byla vyfakturována až v prvním �tvrtletí 2013. 

Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2012 �erpány ve výši 4.344 tis. K�, což p�edstavuje 
30% rozpo�tovaných prost�edk�. 

Finan�ní prost�edky na opravy a údržbu komunikací byly vy�erpány ve výši 1.624 tis. K�, tedy 62%
p�edpokládaných výdaj�. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodník� a silnic, odvodn�ní 
komunikací, sorp�ních vpustí, zimní údržba a �išt�ní komunikací, p�ípadn� havarijní stavy. 

Ostatní výdaje do dopravy ve výši 325 tis. K� p�edstavovaly p�edevším projektovou p�ípravu na 
opravy (úpravy u bytového domu �p. 1565-1567, z�ízení chodník� v ul. Lu�ní a U Školy, atd.). 
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V rámci dopravy byla financována realizovaná akce „Oprava chodník� Slovany 1.etapa - Spojilská“, 
na kterou bylo vy�erpáno 1.268 tis. K�, což je 98% p�edpokládaných náklad�. Dále pak byla �áste�n�
profinancovaná další, 2. etapa této akce ve výši 1.126 tis. K� (tj. 51% p�edpokládané ceny). Nejv�tší 
p�ipravená investi�ní akce – centrální osa sídlišt� SZ-JV Pardubice Dubina centrum – 1. etapa, kde byl 
p�edpoklad spolufinancování se Statutárním m�stem Pardubice, nebyla zahájena a rozpo�tované 
finan�ní prost�edky ve výši 7.500 tis. K� p�ešly do rozpo�tu dalšího roku. 

Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla �erpána ve výši 1.659 tis. K�, což je 92%
rozpo�tovaných prost�edk�. 

Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny m�stského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem 
vy�erpáno 355 tis. K�, tedy 87% rozpo�tu. Náleží sem p�edevším b�žné výdaje spojené s provozem 
knihovny (nákup knih a �asopis�, nájemné, energie, telefony, kancelá�ské a úklidové pot�eby a drobné 
vybavení). 

Platy v�. pojišt�ní pro pracovnice knihovny jsou �erpány ve výši 716 tis. K�, což p�edstavuje 97%.

Finan�ní prost�edky na dary jubilant�m byly �erpány ve výši 29 tis. K�, tj. 95% rozpo�tu.

Dále byly �erpány finan�ní prost�edky na poskytnutí dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného 
�asu jednotlivým žadatel�m. Všechny dotace byly p�ed poskytnutím projednány a schváleny Radou 
m�stského obvodu Pardubice III (p�ísp�vky vyšší než 50 tis. K� v sum� pro jeden subjekt, které by 
p�íslušely schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). Finan�ní prost�edky na položce dotace a p�ísp�vky 
byly vy�erpány v �ástce 196 tis. K�, tedy z 98% rozpo�tované �ástky. 

Kulturní akce m�stského obvodu byly pr�b�žn� realizovány, ve sledovaném období p�ibyly i nové 
akce – Opékání bu�t� a p�ipomenutí 10-tiletého výro�í vzniku m�stského obvodu. Závazný ukazatel 
byl vy�erpán ve výši 226 tis. K�, tj. 96% rozpo�tované �ástky. 

V položce „Ostatní provozní výdaje v kultu�e“ byly finan�ní prost�edky �erpány p�edevším na 
periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (�ty�i vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši 
137 tis. K�, což p�edstavuje 76% rozpo�tovaných prost�edk�.

Celková rezerva rozpo�tu byla ke dni 31. 12. 2012 ve výši 459 tis. K�. Rezerva zahrnuje rezervu 
rady MO, která z�stala ve výši 10 tis. K�, rezervu starosty 40 tis. K� a rezervu rozpo�tu v kone�né 
výši 409 tis. K�. U rezervy se �erpání nevykazuje, p�i jejich �erpání dochází k rozpo�tovému p�esunu 
finan�ních prost�edk� do jiných kapitol rozpo�tu. Všechny p�esuny rozpo�tových prost�edk� z rezervy 
byly v pr�b�hu roku 2012 projednány a �ádn� schváleny. 
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Pln�ní rozpo�tu MO III za rok 2012
  údaje jsou v tis. K�

  Zdroje
Schválený 

rozpo�et 2012 
rozpo�et 2012 
po 4. zm�n�

pln�ní 12/2012        
v K�

pln�ní 
v % 

  
Z/106/2011                      

ze dne 15.12.2011
Z/156/2012                      

ze dne 13.12.2012
    

1  1 P�íjmy da�ové celkem 19 238 19 795 21 294 297 108%

1.1 DPH - podíl na sdílených daních celkem 10 976 11 065 12 326 987 111%
1.1.1 DPH - transfer z rozpo�tu m�sta na výnosu daní 10 736 10 736 11 403 867 106%
1.1.2 DPH - transfer z rozpo�tu m�sta na životní prost�edí 6 569 6 569 6 977 558 106%
1.1.3 DPH - transfer z rozpo�tu m�sta na dopravu 2 974 2 974 3 159 443 106%
1.1.4 DPH - transfer do rozpo�tu m�sta (svoz  a likvidace TKO pod.) -6 303 -6 303 -6 303 000 100%
1.1.5 DPH - transfer - knihovna 0 0 0 0%
1.1.6 DPH - transfer - jednorázový - reg.panel.sídlišt� - p�j�ka -3 000 -2 932 -2 931 981 100%
1.1.7 DPH - transfer - jednorázový - EZS M�stská pol. 0 21 21 100 100%

          
1.2 Místní poplatky celkem 8 127 8 092 8 318 263 103%

1.2.1 ze ps� 600 600 560 609 93%
1.2.2 za užívání ve�. prostranství   300 340 473 620 139%
1.2.3 za provoz výherních hracích p�ístroj� 100 25 24 512 98%
1.2.4 za provoz jiného technického herního za�ízení (VLT) 200 200 196 532 98%
1.2.5 za svoz a likvidaci TKO 6 927 6 927 7 062 990 102%

          
1.3 Výt�žek z provozování VHP 0 472 472 330 100%

          
1.4 Správní poplatky celkem 135 166 176 717 106%

1.4.1 správní poplatek za povolení provozu VHP 25 60 70 100 117%
1.4.2 ostatní správní poplatky  110 106 106 617 101%

          

2  2 P�íjmy neda�ové celkem 923 632 721 434 114%

2.1 p�íjmy z vlastní �innosti  (kolky) 3 3 2 495 83%
2.2 p�ijaté neinvesti�ní dary 0 4 4 000 100%
2.3 p�íjmy z pronájmu majetku 300 300 412 921 138%
2.4 p�íjmy z úrok� na bankovních ú�tech 80 175 176 726 101%
2.5 p�ijaté sank�ní platby, pokuty 40 60 33 200 55%

2.6 

p�edpokládaná dotace na volby do krajských 
zastupitelstev 450 0 0 0%

2.7 ostatní neda�ové p�íjmy 50 50 51 367 103%
2.8 vypo�ádání záloh en. p�edchozího roku 0 40 40 725 102%

          

3  4 P�ijaté dotace celkem 0 392 392 000 100%

3.1 dotace na volby do krajských zastupitelstev 0 392 392 000 100%
3.2 dotace na volby prezidenta 0 0 0 0%

          

  P�íjmy celkem 20 161 20 819 22 407 731 108%
4.1 zapojení finan�ních prost�edk� z minulých let 3 000 12 120 12 120 676 100%
4.2 p�evod do sociálního fondu -283 -283 -283 000 100%
4.3 finan�ní vyrovnání s MmP 800 747 746 842 100%
4.4 z�statek na bankovním ú�tu     -14 400 042 0%

4  8 Financování celkem 3 517 12 584 -1 815 524 -14%
           

  Zdroje celkem 23 678 33 403 20 592 207 62%
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  údaje jsou v tis. K�

  Výdaje
Schválený 

rozpo�et 2012
rozpo�et 2012 
po 4. zm�n�

Pln�ní 12/2012             
v K�

pln�ní 
v % 

  
Z/106/2011                      

ze dne 15.12.2011 
Z/156/2012                      

ze dne 13.12.2012 
    

2  14 Vnit�ní správa 10 538 10 521 9 027 412 86%
2.1 platy zam�stnanc� a náhrady v nemoci 4 300 4 300 4 288 247 100%
2.2 odm�ny �len�  zastupitelstva (+starosta) 1 270 1 270 1 165 832 92%
2.3 ostatní osobní výdaje (dohody) 200 200 170 425 85%
2.4 odm�ny a dary za práci v komisích a výborech 20 20 12 500 63%
2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojišt�ní 1 800 1 800 1 795 159 100%
2.6 cestovné 50 50 27 570 55%
2.7 pohošt�ní 33 33 20 722 63%
2.8 ostatní provozní náklady  ÚMO 1 715 1 735 874 773 50%
2.9 výpo�etní technika (provoz a investice) 600 600 355 857 59%
2.10 ostatní investi�ní výdaje ÚMO 100 100 0 0%
2.11 volby do zastupitelstva kraje 450 313 312 591 100%
2.12 volby prezidenta 0 100 3 736 4%

3  25 Životní prost�edí 5 964 6 364 5 562 386 87%
3.1 mzdy v�. pojišt�ní - drobná údržba 1 085 1 085 913 111 84%
3.2 odpadové hospodá�ství celkem 1 585 1 525 1 303 741 85%
3.3 pé�e o ve�ejnou zele� a ve�ejná prostranství celkem 3 057 3 517 3 318 934 94%
3.4 ostatní výdaje do životního prost�edí celkem 40 40 26 600 67%
3.5 program rozvoje a reg. projektová dokumentace 197 197 0 0%

  regenerace panel. sídlišt� Dubina stavba - lok. 5A J.Zajíce 984-986, 947 a J.Janá�ka 948-952 0   0%
4  27 Doprava 3 316 14 265 4 343 550 30%

4.1 oprava a údržba komunikací 2 940 2 640 1 624 101 62%
4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 376 475 325 200 68%
4.3 investice do dopravy celkem  0 150 0 0%
4.4 rek.vnitrobloku 1.�ást Na Drážce, Bezdí�kova, Sezemická a V.Junkové - �p. 1408-1503-1499        

  rek.vnitrobloku 2.�ást Na Drážce, Bezdí�kova, Sezemická, V.Junkové - �p. 1498-1493-1491       

4.5 

rek. chodník� a VO v �ásti Slovany I. etapa (ul. Spojilská, Na 
Kopci, Hrani�ní …) - Dašická-Raabova   1 300 1 268 074 98%

  

rek. chodník� a VO v �ásti Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na 
Kopci, Hrani�ní …) - Mandysova - Lesní   2 200 1 126 175 51%

4.6 Z�ízení chodník� v ul. Lu�ní a U Školy - stavba         

4.7 

centrální osa sídlišt� SZ-JV Pardubice Dubina (od Pergoly po 
k�ížící se osu SV-JZ) - �ást 1 - Dubina centrum   7 500 0 0%

  
centrální osa sídlišt� SZ-JV Pardubice Dubina (od Pergoly po k�ížící se 
osu SV-JZ) - �ást 2 - od Pergoly k tržnici         

  

centrální osa sídlišt� SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Koš�ála) - �ást 1 - ul. 

Blahoutova až obchodní centrum (k�ížení s centrální osou)        

  

centrální osa sídlišt� SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Koš�ála) - �ást 2 - ul. 

E. Koš�ála až obchodní centrum  (k�ížení s centrální osou)        
  oprava komunikace - garáže ul. V.Junkové - možnost etap         

5 33 Školství, mládež, sport a kultura 1 769 1 794 1 658 859 92%
5.1. provoz m�stské knihovny 409 409 355 434 87%
5.2. knihovna - platy v�. pojišt�ní  740 740 715 848 97%
5.3. v�cné dary ob�an�m - jubilea 30 30 28 517 95%
5.4. dary a dotace fyzickým a právnickým osobám 200 200 196 000 98%
5.5. kulturní akce MO Pardubice III 210 235 225 600 96%
5.6. ostatní provozní výdaje v kultu�e 180 180 137 460 76%

7 Rezervy 2 091 459 0 0%

7.1. rezerva rady MO 10 10 0 0%
7.2. rezerva starosty 40 40 0 0%
7.3. rezerva místostarosty 0 0 0 0%
7.4. rezerva rozpo�tu 2 041 409 0 0%

  Výdaje celkem 23 678 33 403 20 592 207 62%
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II. Vyhodnocení �erpání rozpo�tu sociálního fondu M�stského obvodu 
Pardubice III za rok 2012

Rozpo�et sociálního fondu MO III za rok 2012 byl projednán a schválen spole�n� s rozpo�tem 
m�stského obvodu na jednání Zastupitelstva m�stského obvodu Pardubice III dne 15. 12. 2011 
usnesením �. Z/106/2011 v rozpo�tované výši 393 tis. K�. Rozpo�tové hospoda�ení sociálního fondu 
bylo schváleno jako vyrovnané. 

Zdrojem sociálního fondu je p�ísp�vek z rozpo�tu m�stského obvodu vypo�ítaný dle schválených 
pravidel tvorby sociálního fondu jako 4,5% z rozpo�tu mezd pracovník� m�stského obvodu a odm�ny 
uvoln�ného �lena zastupitelstva. Tento p�ísp�vek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 2012 �inil 
283 tis. K�. Zdrojová �ást byla zapojením p�ebytku p�edchozího roku navýšena na �ástku 398 tis. K�. 

Výdaje sociálního fondu byly �erpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 81% 
rozpo�tu. Nejv�tší �ástku v �erpání sociálního fondu tvo�í p�ísp�vek na stravování �erpaný ve výši 131 
tis. K�, tj. 93%. Z ostatních p�ísp�vk� byly hrazeny p�edevším p�ísp�vky na životní pojišt�ní 
zam�stnanc� ve výši 96 tis. K�, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce, jubilea apod. – �erpání 
82 tis. K�. Ozdravný program p�edstavuje nákup vitamín� ve výši 700,- K� na jednoho pracovníka, 
�erpání bylo ze 72 % v �ástce 13 tis. K�. 

Z�statek na ú�tu soc. fondu k 31. 12. 2012 �iní 77.116,- K� a p�ejde v této výši do aktuálního 
rozpo�tu. Rozdíl mezi o�ekávaným p�ebytkem a skute�ností byl již p�edm�tem 1. zm�ny 
rozpo�tu soc. fondu. 

III. Vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu za rok 2012

Dotace ze státního rozpo�tu jsou poskytovány jako ú�elové, pod ú�elovým znakem a jsou p�ísn�
zú�tovatelné. 
M�stský obvod Pardubice III p�ijal v roce 2012 ú�elové dotace na 

a) zajišt�ní voleb do krajských zastupitelstev - záloha                        392.000,- K�
b) zajišt�ní voleb prezidenta                0,- K�

ve výdajové �ásti byly poskytnuté dotace použity na 
a)   zajišt�ní voleb do krajských zastupitelstev                       312.591,- K�
b) zajišt�ní voleb prezidenta                            3.736,- K�

Výdaje na zajišt�ní jednotlivých voleb jsou vyú�továny a rozdíly budou vypo�ádány prost�ednictvím 
rozpo�tu Statutárního m�sta Pardubice v rámci finan�ního vypo�ádání za rok 2012. �erpání obou 
dotací bylo p�edm�tem auditu provedeného pracovníky Krajského ú�adu Pardubice. 

Pln�ní rozpo�tu sociálního fondu MO III za rok 2012

          
    v tis. K� – v K�       

schválený 
rozpo�et 2012 1. zm�na 

po 
1. zm�n�

pln�ní 
31.12.2012

v % 

P�íjmy              393 5 398 321 142 81%
  p�íjmy z mezd 283   283 283 000 100%
  ostatní p�íjmy 0 8 8 8 109 101%
  o�ekávaný z�statek SF z r. 2011 100 -3 107 107 149 100%
  stav na bankovním ú�tu k 31.12.2012      -77 116

Výdaje        393 5 398 321 142 81%
  p�ísp�vek na služby 115 5 120 81 711 68%
  pojistné 120   120 95 650 80%
  p�ísp�vek na stravenky 140   140 130 831 93%
 ozdravný program 18  18 12 950 72%
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IV. Finan�ní vypo�ádání se Statutárním  m�stem Pardubice za rok 2012

Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými z Magistrátu m�sta Pardubice v rámci finan�ního 
vypo�ádání s jednotlivými obvody. 

Doplatek podílu na da� z p�idané hodnoty m�sta 677.406,- K�
volby do zastupitelstev kraj� -79.409,- K�
volby prezidenta                                                     3.736,- K�
platební vým�r FÚ – knihovna -3.150,- K�
70% p�íjmu z reklamních za�ízení za prosinec 2012 1.663,20 K�
25% z nájemného pozemk� za rok 2012                                              812.086,58 K�
CELKEM                                                                                          1.412.332,78- K�

Doplatek podílu na sdílených daních je dle skute�n� vybrané výše jednotlivých daní daného roku a je 
ve výši 677 tis. K�. 
�ástka 79 tis. K� p�edstavuje vyú�tování zálohy dotace na zajišt�ní voleb do krajských zastupitelstev, 
o tuto �ástku byla poskytnutá záloha vyšší než vynaložené náklady, proto se bude vracet do státního 
rozpo�tu. 
Volby prezidenta jsou také kryty ú�elovou dotací, avšak v lo�ském roce na n� nebyla poskytnutá 
žádná záloha, nárokujeme tedy celou vynaloženou �ástku (uhrazenou v roce 2012) ve výši 4 tis. K�. 
Dále byl umo�en platební vým�r finan�ního ú�adu ve výši 3 tis. K�. 
Dle statutu m�sta Pardubic náleží m�stským obvod�m 25% p�íjm� z vybraného nájemného pozemk�
nacházejících se na území p�íslušného obvodu za kalendá�ní rok, za rok 2012 ve výši 812 tis. K� a 
70% p�íjmu z reklamních za�ízení za prosinec 2012 byl ve výši 2 tis. K�.  

Celé finan�ní vypo�ádání se Statutárním m�stem Pardubice za rok 2012 dosahuje výše 
+1.412.332,- K�, je p�edm�tem finan�ního vypo�ádání M�stského obvodu Pardubice III a bude po 
schválení finan�ního vypo�ádání poukázáno na náš ú�et.    

V. Návrh finan�ního vypo�ádání M�stského obvodu Pardubice III za rok 2012    

Souhrn hospoda�ení s rozpo�tovými prost�edky v roce 2012

Po�áte�ní z�statek základního b�žného ú�tu k 1. 1. 2012 12.120.676,- K�
P�íjmy roku 2012 22.407.731,- K�
Finan�ní vypo�ádání s m�stem Pardubice za rok 2011 746.842,- K�
P�íd�l soc. fondu -283.000,- K�
Výdaje v roce 2012 -20.592.207,- K�

Kone�ný z�statek základního b�žného ú�tu k 31.12.2012 14.400.042,- K�

Návrh finan�ního vypo�ádání m�stského obvodu za rok 2012 p�edstavuje zahrnutí mezi zdroje 
rozpo�tu m�stského obvodu kone�ný z�statek na základním b�žném ú�tu k 31. 12. 2012 ve výši 
14.400.042,- K� a dále prost�edky, které budou v rámci finan�ního vypo�ádání se Statutárním 
m�stem Pardubice p�evedeny do rozpo�tu m�stského obvodu ve výši  1.412.332,- K�. 
K zapojení finan�ních prost�edk� do rozpo�tu M�stského obvodu Pardubice III roku 2013
z p�edchozího roku je tedy celkem �ástka  15.812.374,- K�.

Z�statek b�žného ú�tu byl již ve výši 9.500 tis. K� naveden do schváleného rozpo�tu roku 2012 p�i 
jeho schvalování a zbylá �ást 4.900 tis. K� byla zapojena v rámci 1. zm�ny rozpo�tu M�stského 
obvodu Pardubice III pro rok 2013. 

Do aktuálního rozpo�tu tedy zbývá navést �ástku vypo�ádání s m�stem Pardubice ve výši  1.412.332,- 
K�, poníženou o již schválený p�edpoklad finan�ního vypo�ádání (p�edevším p�íjem 25% z nájemného 
pozemk� za rok 2012) ve výši 800 tis. K�. Financování rozpo�tu 2013 bude tedy navýšeno o �ástku 
612 tis. K�.                
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VI.  Inventarizace a nakládání s majetkem

P�ehled majetku M�stského obvodu Pardubice III ke dni 31.12.2012 

Dlouhodobý nehmotný majetek                    0,-     K�
Drobný nehmotný majetek           703.974,90  K�
Dlouhodobý hmotný majetek         633.994,40  K�
Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             2.860.243,25  K�
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici                 314.866,36  K�
Majetek ve výp�j�ce                                                                                                    86.112,00  K�
Celkem                                                                                                                    4.599.190,91 K�

Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, 
v platném zn�ní. 

Majetek je evidován správcem dle druhu majetku a je zanesen na jednotlivých kartách dle svého 
umíst�ní. K 31. 12. 2012 byla provedena �ádná inventarizace veškerého majetku a závazk� a nebyly 
zjišt�ny žádné inventariza�ní rozdíly. 

V pr�b�hu roku 2012 se sešla likvida�ní komise k vy�azení a likvidaci p�ebyte�ného a 
neupot�ebitelného majetku, která �ádn� projednala veškerý vy�azovaný majetek, v�. zp�sobu jeho 
likvidace. Návrhy likvida�ní komise byly p�edloženy rad� ke schválení a rozhodnutí o likvidaci. 
V roce 2012 byl vy�azen movitý majetek v celkové hodnot� 258.754,70 K�. 

 VII. Inventarizace pohledávek k  31. 12. 2012

P�ehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2012 

Pokuty – p�estupky                                                                                        47.350,- K�
MP ze ps�                                                                                                    92.799,- K�
MP – VP – zábor v doprav�                                                                       27.015,- K�
MP – VP – vyhrazené parkování                                                                           0,- K�
MP – VP – reklama                                                                                       0,- K�
MP z VHP                                                                                                            0,- K�
MP z VLT                                                                                                          0,- K�
MP TKO                                                                                                   1.477.879,- K�
Celkem                                                                                                     1.645.043,- K�
Provozní zálohy                                                                                            61.206,- K�

Kone�ný z�statek pohledávek za rozpo�tovými p�íjmy ve výši 1. 645.043,- K� zahrnuje p�edevším 
pohledávky z místních poplatk� ale i pokut. V�tší �ást pohledávek je již po dob� splatnosti. 
P�edevším místní poplatky na TKO a poplatek ze ps� je databází živou, kdy každoro�n� naroste 
pohledávka u všech poplatník�, která je postupn� uspokojována. Všechny oprávn�né nedoplatky jsou 
vymáhány podle p�íslušných právních p�edpis�. 
• Výše pohledávek vzniklých nezaplacením pokut v p�estupkovém �ízení do 31. 12. 2012 

p�edstavuje �ástku 47.350,- K�.  
• Pohledávka – místní poplatky ze ps� je od po�átku vzniku m�stského obvodu až do 31. 12. 2012 

ve výši 92.799,- K�. V p�edchozím roce došlo na t�chto pohledávkách k mírnému nár�stu, o cca 
17 tis. K�. 

• Pohledávka – ve�ejné prostranství – pouze za zábor v doprav� je k  31. 12. 2012 je v �ástce 
27.015,- K� a je p�evážn� ve splatnosti.  V jednom p�ípad� bylo u pohledávky z roku 2011, po 
využití všech jiných dostupných možností k uhrazení dluhu, p�istoupeno k vymáhání této 
pohledávky formou exekuce.  

• Pohledávka – ve�ejné prostranství – reklama k 31. 12. 2012 není žádná pohledávka. 
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• Pohledávka – výherní hrací p�ístroje k 31. 12. 2012 není žádná pohledávka.  
• Pohledávka – výherní hrací p�ístroje k 31. 12. 2011 není žádná pohledávka. 
• Pohledávka – místní poplatky za TKO �iní 1.477.879,- K�. Stále probíhá vymáhání a to i 

prost�ednictvím exekuce.  

VIII. Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2012

Dle zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, § 17 odst. 5, je zpráva o 
výsledku p�ezkoumání hospoda�ení sou�ástí záv�re�ného ú�tu p�i jeho projednávání v orgánech 
územního samosprávného celku. 
Ve dnech 10. 12. 2012 a 25. 3. 2013 se uskute�nil na M�stském obvodu Pardubice III p�ezkum 
hospoda�ení za rok 2012. P�ezkoumání bylo provedeno na základ� písemné žádosti primátora 
Statutárního m�sta Pardubice a p�ezkoumání provedla pracovní skupina externích auditor� Krajského 
ú�adu Pardubického kraje. 

P�ezkoumání hospoda�ení m�stského obvodu bylo provedeno podle p�edm�tu, hlediska, postupu a 
pravidel stanovených zákonem �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumávání hospoda�ení územních 
samosprávných celk� a dobrovolných svazk� obcí, výb�rovým zp�sobem a s ohledem na významnost 
jednotlivých skute�ností. 

Záv�r pracovní skupiny Krajského ú�adu Pardubického kraje („Zpráva o výsledku p�ezkoumání 
hospoda�ení M�stského obvodu Pardubice III za rok 2012“ ze dne 25. 3. 2013, viz p�íloha �. 3): 

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumání hospoda�ení 
územních samosprávných celk� a dobrovolných svazk� obcí, provedeného podle § 2 a 3 citovaného 
zákona, nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky. 

IX. Uzav�ení záv�re�ného ú�tu za rok 2012

Po vyv�šení záv�re�ného ú�tu na ú�ední desce dne 5. 6. 2013, projednání záv�re�ného ú�tu finan�ním 
výborem dne 17. 6. 2013 a Radou m�stského obvodu Pardubice III dne 27. 6. 2013, je dán návrh na 
projednání záv�re�ného ú�tu za rok 2012 Zastupitelstvem m�stského obvodu Pardubice III, a to 
dle zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, § 17 odst. 7 a) : 
záv�re�ný ú�et za rok 2012 se uzavírá s vyjád�ením souhlasu s celoro�ním 
hospoda�ením, a to  BEZ VÝHRAD. 

Zpracovatel:     
Ing. Irena Št�pánková  
vedoucí odboru ekonomického a vnit�ních v�cí 
Ú�ad m�stského obvodu Pardubice III 

P�ílohy: 
1. Finan�ní vypo�ádání s m�stskými obvody za rok 2012 
2. Rekapitulace p�íjm� z daní za celé m�sto Pardubice k 31. 12. 2012 
3. Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2012 MO Pardubice III 

Vyv�šeno:      Sejmuto: 
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Rekapitulace p�íjm� z daní za celé m�sto Pardubice k 31. 12. 2012
Finan�ní vypo�ádání s MO za rok 2012

skute�nost skute�nost skute�nost
do 30. 11. 2012 do 31. 12. 2012 za rok 2012

da� z p�íjm� ze závislé �innosti 175 590 204,95 15 761 692,57 191 351 897,52
da� z p�íjm� ze závislé �innosti (1,5%) 21 116 951,99 1 904 625,95 23 021 577,94
da� z p�íjm� fyzických osob ze SV� 3 682 542,87 1 023 296,35 4 705 839,22
da� z p�íjm� fyz. osob ze SV� (30%) 18 238 318,29 4 104 973,74 22 343 292,03
da� z p�íjm� z kapitálových výnos� 19 648 608,69 1 277 041,95 20 925 650,64
da� z p�íjm� právnických osob 196 171 741,95 8 281 393,89 204 453 135,84

CELKEM DAN� Z P�ÍJMU 434 448 368,74 32 353 024,45 466 801 393,19

da� z p�idané hodnoty 381 442 075,84 16 631 158,02 398 073 233,86
da� z nemovitostí 96 245 682,49 42 087 444,62 138 333 127,11

CELKEM DAN� DLE STATUTU 912 136 127,07 91 071 627,09 1 003 207 754,16

výpo�et transfer� MO k 30. 11. 912 136 127,07
        podíl na daních životní prost�edí doprava ostatní k zaslání již zasláno min.záloha
MO I - St�ed 8 613 891 12 881 177 5 751 639 0 27 246 707 27 246 711 -4
MO II - Polabiny 8 714 361 11 953 735 3 411 143 -5 064 290 19 014 950 19 014 946 4
MO III - Dubina 10 694 688 6 543 637 2 962 965 -2 910 881 17 290 409 17 290 408 1
MO IV - Pardubi�ky 9 726 824 3 967 400 2 838 467 -293 451 16 239 240 16 239 245 -5
MO V - Dukla 9 978 037 9 841 219 4 780 588 -425 000 24 174 844 24 174 846 -2
MO VI - Svítkov 12 808 702 2 421 658 2 564 580 -5 110 387 12 684 553 12 684 550 3
MO VII - Rosice n.L. 11 489 742 3 915 882 2 589 481 0 17 995 106 17 995 105 1
MO VIII - Hostovice 2 263 078 0 0 0 2 263 078 2 263 082 -4

výpo�et podílu do 31. 12. 91 071 627,09
podíl na daních životní prost�edí doprava ostatní k zaslání zasláno k zaslání ve FV

MO I - St�ed 860 048 1 286 113 574 269 0 2 720 429 1 806 772 913 653
MO II - Polabiny 870 080 1 193 513 340 583 0 2 404 176 1 596 732 807 447
MO III - Dubina 1 067 804 653 345 295 835 0 2 016 984 1 339 579 677 406
MO IV - Pardubi�ky 971 168 396 122 283 405 0 1 650 696 1 096 309 554 381
MO V - Dukla 996 250 982 590 477 315 0 2 456 155 1 631 255 824 898
MO VI - Svítkov 1 278 876 241 789 256 059 0 1 776 724 1 180 010 596 717
MO VII - Rosice n.L. 1 147 186 390 979 258 545 0 1 796 709 1 193 284 603 427
MO VIII - Hostovice 225 956 0 0 0 225 956 150 069 75 883

SOU�ET K 31. 12. 2012

podíl na daních životní prost�edí doprava ostatní podíl na d.+ ost. celkem za rok 2012

MO I - St�ed 9 473 939 14 167 290 6 325 907 0 9 473 939 29 967 136

MO II - Polabiny 9 584 441 13 147 248 3 751 726 -5 064 290 4 520 151 21 419 125

MO III - Dubina 11 762 492 7 196 982 3 258 800 -2 910 881 8 851 611 19 307 393

MO IV - Pardubi�ky 10 697 992 4 363 522 3 121 872 -293 451 10 404 541 17 889 935

MO V - Dukla 10 974 288 10 823 809 5 257 902 -425 000 10 549 288 26 630 999

MO VI - Svítkov 14 087 578 2 663 446 2 820 639 -5 110 387 8 977 191 14 461 277

MO VII - Rosice n.L. 12 636 928 4 306 861 2 848 027 0 12 636 928 19 791 816

MO VIII - Hostovice 2 489 034 0 0 0 2 489 034 2 489 034

REKAPITULACE 1 003 207 754,16

podíl na daních životní prost�edí doprava ostatní k zaslání již zasláno k zaslání ve FV
MO I - St�ed 9 473 939 14 167 290 6 325 907 0 29 967 136 29 053 483 913 653
MO II - Polabiny 9 584 441 13 147 248 3 751 726 -5 064 290 21 419 125 20 611 678 807 447
MO III - Dubina 11 762 492 7 196 982 3 258 800 -2 910 881 19 307 393 18 629 987 677 406
MO IV - Pardubi�ky 10 697 992 4 363 522 3 121 872 -293 451 17 889 935 17 335 554 554 381
MO V - Dukla 10 974 288 10 823 809 5 257 902 -425 000 26 630 999 25 806 101 824 898
MO VI - Svítkov 14 087 578 2 663 446 2 820 639 -5 110 387 14 461 277 13 864 560 596 717
MO VII - Rosice n.L. 12 636 928 4 306 861 2 848 027 0 19 791 816 19 188 389 603 427
MO VIII - Hostovice 2 489 034 0 0 0 2 489 034 2 413 151 75 883



















 


