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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
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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
-2 -



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
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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
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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.
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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)

Komenského náměstí 125, 5 32 11Pard(jbice, tel.: r420 02b 530, e-mail: |vana.bedr)ař'ikc'va@pardubic|<yk["aj.cz
-3b -



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:

Komenského náměsti125, 532 11Pardubice, tel.: í-420 026 530, e-mail: |vana.bednarikova(apardubickyl<raj.cz
-42 -



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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