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

 
 

 
 
 
 

Z á p i s 
z 54. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 30. 8. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka 
                    M. Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD   
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. 
 
Program:  
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí 2017 /informativní zpráva/ 
2. Darovací smlouva 
3. Nebytové prostory 
4. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 20. 9. 2017 
5. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
6. Zařazení nové investice do rozpočtu na rok 2017 
7. Rozpočtové opatření č. 6 a návrh rozpočtového opatření č. 7  
8. Vyjádření k územnímu řízení  
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
10. Diskuse 
 
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí 2017 /informativní zpráva/ 
Projednáno bez připomínek. Vzato na vědomí. 
 
2. Darovací smlouva 
Doplnění lamp veřejného osvětlení odůvodnil Ing. Řezanina. Předložena darovací smlouva s tím, že veřejné 
osvětlení vlastní SmP. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 563 
Rada městského obvodu souhlasí s darováním Projektové dokumentace – doplnění sloupů VO s kabeláží 
Valčíkova – Npor. Eliáše v hodnotě 19 500 Kč Službám města Pardubic a.s. a schvaluje darovací smlouvu, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Nebytové prostory 
Žádosti o nájem nebytových prostor byly projednány. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 564 
Rada městského obvodu projednala žádosti o nebytový prostor o výměře 409,32 m2 Mozartova ul. čp. 456 
žadatelů:  
- MIREA denní stacionář, o.p.s., IČ 275 53 744, se sídlem Ostřešanská 25, 530 03 Pardubice – Nemošice, pro 
poskytování sociálních služeb, 
- Rodinné integrační centrum, z. s., IČ 270 26 728, se sídlem Prodloužená 278, 530 09 Pardubice, pro 
poskytování rané péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a 
sociální rehabilitace, 
a nemá námitky k uzavření nájemní smlouvy s některým z výše uvedených žadatelů. 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 20. 9. 2017 
Starosta seznámil členy rady s návrhem programu zářijového zasedání zastupitelstva městského obvodu. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 565 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 20. 9. 2017 takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2017 
3. Rozpočtové opatření č. 7 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
5. Prezentace územní studie Pravý břeh Labe 
6. Informativní zprávy 
7. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Projekt na organizaci akce městského obvodu 
Starosta předložil členům rady k projednání návrh projektu na akci městského obvodu, informoval o 
organizačním zabezpečení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 566 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 11/2017  - Organizace Drakiády v 
Městském obvodě Pardubice II v roce 2017 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Zařazení nové investice do rozpočtu na rok 2017 
Návrh na zařazení nové investice do rozpočtu městského obvodu na letošní rok odůvodnil starosta a Ing. 
Řezanina s ohledem na vyřešení majetkových poměrů k pozemkům a možnosti investici realizovat. 
Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 567 
Rada městského obvodu souhlasí s návrhem starosty na zařazení nové investice Úpravy okolí Bajkalu do 
rozpočtu na rok 2017 s tím, že zastupitelstvu bude předložen návrh na financování této akce v rámci 
rozpočtového opatření č. 7, a to přesunem finančních prostředků z podílu MO Pardubice II na realizaci 1. 
etapy rekonstrukce ulice Družby, na níž byla získána státní dotace.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 6 a návrh rozpočtového opatření č. 7  
Členové rady projednali návrhy na rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 568 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v rozsahu přílohy k tomuto 
usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 569 
Rada městského obvodu 
- projednala návrh rozpočtového opatření č. 7 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 7 v rozsahu předloženého materiálu schválit 
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T: 20. 9. 2017 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Vyjádření k územnímu řízení  
Žádosti byly projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 570 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se stavbou „Parkoviště u ZUŠ Polabiny, Lonkova 510“ 
v Pardubicích, Polabinách dle projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP zpracované společností PRODIN 
a.s. v 08/2017, investor statutární město Pardubice, z důvodů stísněného příjezdu mezi BD č.p. 494 a 
objektem č.p. 510 a dále proto, že dojde k narušení přímé linie stávající stezky pro pěší. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 571 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice“ dle 
projektové dokumentace ve stupni UR+SP zpracované xxx 1. 8. 2017, investor Služby města Pardubic, a.s. 
s podmínkou, že provedení SO 02 – SO 06 a mobiliáře (v SO 08) bude samostatně odsouhlaseno odborem 
životního prostředí a dopravy ÚMO Pardubice II. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Žádosti – nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina podal informace k jednotlivým žádostem. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 572 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti UPC Česká republika, s.r.o. o zřízení 
budoucího věcného břemene a o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 
3710/40, p.p.č. 3710/38, p.p.č. 3710/32, p.p.č. 3710/33, p.p.č. 3710/31, p.p.č. 355/4, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 
3710/20, p.p.č. 3710/21, p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3702/1, p.p.č. 3616, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 3711, p.p.č. 3801/1, 
p.p.č. 3801/2, p.p.č. 3706/2, p.p.č. 3647/78, p.p.č. 3647/74, p.p.č. 3741/2, p.p.č. 3742/2, p.p.č. 3746/1, 
p.p.č. 3746/5, p.p.č. 3746/6, p.p.č. 1671/6, p.p.č. 3746/2, p.p.č. 2674/4, p.p.č. 2674/6, p.p.č. 4368/3, p.p.č. 
4368/2, vše v k.ú. Pardubice, za účelem uložení a provozování podzemního telekomunikačního vedení v 
rámci akce „Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice, Bělehradská, Stavařov“.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 573 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí města o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské 
sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/16 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve 
prospěch statutárního města Pardubice spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN 
včetně sloupů veřejného osvětlení v rámci investiční akce města „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes“ 
za jednorázovou cenu 50.000,- Kč + DPH a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové 
služebnosti inženýrské sítě. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č. 574 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí společnosti společnost ČEZ Distribuce, a. s. o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3657/1, p.p.č. 3657/13, p.p.č. 3664/2, 
p.p.č. 3657/7, p.p.č. 4217, p.p.č. 4222, p.p.č. 4219/2, p.p.č. 4296/3, vše v k.ú. Pardubice, za účelem uložení 
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a provozování kabelového vedení VN v rámci akce „Pardubice – kvn – Fáblovka reality“. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Diskuse 
- starosta informoval o organizaci Staročeské pouti  
- zodpovězeny otázky členů rady k ukončení I. etapy rekonstrukce ul. Družby /ukončovací práce/ 
- podány informace k rekonstrukci ul. Mladých /dodržení termínů/ 
- příští jednání rady městského obvodu bude v restauraci Na Palubě od 16:00 hodin   
 
 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 563, 566, 568,  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                      starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 31. 8. 2017 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 563 ze dne 30. 8. 2017 

DAROVACÍ SMLOUVA 
 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 

a  
 

Služby města Pardubic a.s. 
zastoupené Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice 
IČ 25262572 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 
 

I. 
Předmětem této darovací smlouvy je Projektová dokumentace – doplnění sloupů VO s kabeláží 
Valčíkova – Npor. Eliáše, v hodnotě 19 500,- Kč, zpracovaná firmou Elektroprojekty, xxx, 
Hradec Králové. 
 

II. 
Dárce poskytne obdarovanému bezúplatně předmět darovací smlouvy specifikovaný v čl. I. této 
smlouvy a obdarovaný tento dar přijímá. 
 

III. 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 563 ze dne 
30.8. 2017. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                  Ing. Aleš Kopecký 
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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 

               

Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
       

Příloha k usnesení RMO č. 566 ze dne 30. 8. 2017 

 
Projekt č. 11/2017       Organizace Drakiády v Městském obvodě Pardubice II  

  v roce 2017 

 
Organizátor:     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II  
 
Cíl:                       Zorganizovat a uspořádat zábavné sportovně-soutěžní odpoledne při pouštění draků 

nejen pro děti ale i jejich rodiče či prarodiče.  
 
Účastníci:           Obyvatelé městského obvodu, děti s rodiči či prarodiči. 
 
Organizace:       Městský obvod Pardubice II ve spolupráci s DDM ALFA. 
 
Termín:              14. 10. 2017, od 14:00 do 17:00 h 
 
Místo:  Pravý břeh Labe – louka. 
                            
Zveřejnění:        Formou letáčků o konání akce ve vývěsních skříňkách, na nástěnce v budově úřadu 

městského obvodu, na webových stránkách městského obvodu, formou letáčků do 
základních a mateřských škol v městském obvodě. 

               
Financování:     Výdaje na organizaci akce „Drakiáda“ hradí Městský obvod Pardubice II z rozpočtu na 

rok 2017 podle zpracovaného rozpočtu, jak je uvedeno dále. 
                             
Rozpočet:          10.000,- Kč 
 
Výdaje:  dohody o provedení práce                                    

služby  
věcné dary – odměny pro děti do soutěží 
materiál 
občerstvení 
ostatní /pronájem apod./       

 
Úhrady  
výdajů:          Výdaje budou hrazeny městským obvodem na základě fakturace objednaných služeb, 

dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení prací apod.   
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 30. 8. 2017 
usnesením č. 566.  
 
 
 
 
 
starosta                                                                                
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Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 568 ze dne 30. 8. 2017 

 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017 
 

Rozpočtové opatření č. 6 
 

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení 

rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu se navyšují o            88,6 tis. Kč  
    

• příjmy ostatní se zvyšují o        10,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního plnění položky je přistoupeno k jejímu navýšení 

 

• přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se zvyšují o        78,6 tis. Kč 

− jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřených darovacích smluv a smlouvy  

o poskytování reklamních služeb 

  

 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

• položka dohody a odměny členů komisí a výborů se snižuje o        20,0 tis. Kč 

− na základě dosavadního vývoje se předpokládá, že položka nebude v plné výši čerpána  

a proto je navrženo přesunout část prostředků na položku školení, vzdělávání 

 

• položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o        10,0 tis. Kč 

− v souvislosti s přechodem na nový způsob ukládání dokumentů do spisovny úřadu (změna 

vychází z aktuálně platné legislativy) vznikla potřeba vyměnit stávající regály ve spisovně, 

je potřeba více úložného prostoru; z tohoto důvodu je navrženo navýšit položku tak, aby 

zde zůstala i rezerva prostředků pro případný neočekávaný nutný nákup drobného 

majetku 

 

• položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o        10,0 tis. Kč 

− prostředky je navrženo přesunout na výše uvedenou položku drobného dlouhodobého 

majetku 

 

• položka školení, vzdělávání se navyšuje o        20,0 tis. Kč 

− v souvislosti s novými povinnostmi, které obcím ukládají nové právní předpisy, příp. 

novely předpisů stávajících, se zvyšuje potřeba absolvování seminářů k daným oblastem; 

úřad bude rovněž potřebovat zaškolit nového zaměstnance, který nastoupí za 

zaměstnankyni odcházející na mateřskou dovolenou 

 
V části životní prostředí se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami,  
a to v rozpočtu střediska úklidových prací 
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• položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o        10,0 tis. Kč 

− položka nebude v plné výši vyčerpána, část prostředků je navrženo přesunout na ostatní 

služby 

 

• položka ostatní služby se navyšuje o        10,0 tis. Kč 
� položka ostatní služby se navyšuje o        10,0 tis. Kč 

− položku je navrženo navýšit z důvodu změny způsobu úklidu v prostorách střediska, 

doposud uklízel jeden ze zaměstnanců, nově by měla docházet na úklid uklízečka 

 
V části příspěvky a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení nového 
finančního daru na vrub položky na dary 

 

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o          5,0 tis. Kč 
� zařazuje se fin. dar dle usnesení RMO č. 549 ze dne 19.7.2017 ve výši         5,0 tis. Kč       

 
V části kultura (ostatní) se celkové výdaje zvyšují o         78,6 tis. Kč 

 

• v rozpočtu knihovny dochází k přesunu mezi položkami          
� položka platy zaměstnanců se navyšuje o             5,0 tis. Kč 

− položku je navrženo upravit tak, aby nedošlo k jejímu přečerpání; prostředky jsou 

přesunuty z položky drobný dlouhodobý majetek 

 

� položka drobný dlouhodobý majetek se snižuje o            5,0 tis. Kč 

− položka nebude vyčerpána v plné výši, je proto navržen přesun části prostředků na 

výše uvedenou položku 

 

• položka Staročeská pouť se navyšuje o         78,6 tis. Kč 

− jedná se o navýšení o výši přijatých darů a prostředků za reklamní služby, viz příjmová část 

 

V části rezervy dochází ke zvýšení o         10,0 tis. Kč 

         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o        10,0 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

 

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 15 317,2 15 317,2

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7) (27 345,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6) (-7 018,6)

(investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0) (2 369,0)

(RPS - ul. Družby - transfer na MmP) (-8 000,0) (-8 000,0)

(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP) (1 000,0) (1 000,0)

(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP) (-73,2) (-73,2)

(rekonstrukce chodníků ul. Ke Koupališti - transfer na MmP) (-300,0) (-300,0)

(užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP) (-5,7) (-5,7)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 9 800,0 9 800,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 300,0 1 300,0

 - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 1,0 1,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0

Příjmy ostatní 10,0 +10,0 20,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do PS 350,0 350,0

Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) 35,0 +78,6 113,6

PŘÍJMY CELKEM                                                                  26 083,2 +88,6 26 171,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin. vypořádání za rok 2016 25 357,8 25 357,8

CELKEM 51 441,0 +88,6 51 529,6

SOCIÁLNÍ FOND -391,0 -391,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 51 050,0 +88,6 51 138,6

Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 568 ze dne 30. 8. 2017

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2017

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 6

Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

(po rozpočtovém opatření č. 6)
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  11 170,0 0,0 11 170,0

Platy zaměstnanců 5 500,0 5 500,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 340,0 1 340,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 10,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 -20,0 30,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 320,0 2 320,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 200,0 200,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 +10,0 120,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 100,0 -10,0 90,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 50,0 50,0

Školení, vzdělávání 90,0 +20,0 110,0

Ostatní služby 380,0 380,0

 -  příspěvek na stravování (110,0) (110,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (270,0) (270,0)

Opravy a udržování ÚMO 235,0 235,0

Cestovné 25,0 25,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb do PS 350,0 350,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 12 490,0 0,0 12 490,0

Energie (voda, el. energie) 40,0 40,0

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 830,0 4 830,0

- zeleň (2 530,0) (2 530,0)

- seč trávníků (2 300,0) (2 300,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 680,0 1 680,0

Odpady 1 450,0 1 450,0

- zeleň (100,0) (100,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (250,0) (250,0)

- komunální odpad (1 100,0) (1 100,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 2 670,0 2 670,0

- rekonstrukce hřiště u slona (700,0) (700,0)

- drobné investice (200,0) (200,0)

- psí park (260,0) (260,0)

- oplocení ZŠ Družstevní (1 000,0) (1 000,0)

- nové vybavení hřiště Valčíkova (510,0) (510,0)

Středisko úklidových prací 1 760,0 0,0 1 760,0

  - platy zaměstnanců 1 130,0 1 130,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 403,0 403,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0
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  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 50,0 50,0

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 -10,0 30,0

  - služby telekomunikací 6,0 6,0

  - ostatní služby 51,0 +10,0 61,0

    - příspěvek na stravování (41,0) (41,0)

    - ostatní služby (10,0) (+10,0) (20,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 23 630,0 23 630,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 4 000,0

Investice - doprava 19 530,0 19 530,0

- Družby - 1. etapa - podíl MO (8 050,0) (8 050,0)

- Družby - 1. etapa - transfer na MmP (-8 000,0) (-8 000,0)

- Družby - 2. etapa (3 050,0) (3 050,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 (13 000,0) (13 000,0)

- Lidická (2 300,0) (2 300,0)

- Stavbařů, Rosická - PD (240,0) (240,0)

- Ležáků, Partyzánů - PD (240,0) (240,0)

- Gagarinova - PD (100,0) (100,0)

- úpravy okolí Bajkalu (150,0) (150,0)

- PD na akce ITI (200,0) (200,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0) (200,0)

- Ke Koupališti - chodníky - podíl MO (300,0) (300,0)

- Ke Koupališti - chodníky - transfer na MmP (-300,0) (-300,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 331,0 0,0 331,0

Rezerva na dotace 53,9 53,9

- dotace MŠ Zvoneček - keramické dílny, školní akademie 13,5 13,5

- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open 8,0 8,0

- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaj 14,5 14,5

- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa 8,0 8,0

- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků 3,0 3,0

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti 11,0 11,0

- dotace SK lyžařů Polabiny - činnost 12,0 12,0

- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže 3,5 3,5

- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - X. Fest. pěvec. sborů 5,0 5,0

- dotace Lentilce - kroužky arteterapie 10,0 10,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 16,5 16,5

- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost 20,0 20,0

- dotace SDH Pardubice-Polabiny - činnost Mladých hasičů 11,0 11,0

- dotace RIC, z.s. - akce pro děti 7,0 7,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti 14,0 14,0

- dotace MŠ Klubíčko, Stezka Povodí 13,4 13,4

- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - Do Německa na zkušenou 3,0 3,0

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 9,0 9,0
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- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 28,5 28,5

- dotace Spolku Montessori Pardubice - seznamovací pobyt 5,2 5,2

- dotace Rybářskému SK - činnost 10,0 10,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 33,0 -5,0 28,0

- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice 5,0 5,0

- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny 4,0 4,0

- fin. dar AVE-KONTAKT 4,0 4,0

- fin. dar HBC AUTOSKLO H.A.K. 2,0 2,0

- fin. dar J. Pilnému 3,0 3,0

- fin. dar Univerzitě Pardubice - +5,0 5,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 2 117,0 +78,6 2 195,6

Knihovna 1 095,0 1 095,0

- platy zaměstnanců 420,0 +5,0 425,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 157,0 157,0

- knihy 120,0 120,0

- drobný dlouhodobý majetek 30,0 -5,0 25,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0 20,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 15,0 15,0

- ostatní služby 64,0 64,0

   - příspěvek na stravování (14,0) (14,0)

   - ostatní služby (50,0) (50,0)

- běžné opravy a údržba 65,0 65,0

- úpravy knihovny 180,0 180,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 335,0 +78,6 413,6

Vánoční akce 210,0 210,0

Masopust 25,0 25,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 5,0

Jarní koncert v Arše 7,0 7,0

Den dětí 45,0 45,0

Drakiáda 10,0 10,0

Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách 10,0 10,0

Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II 20,0 20,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 115,0 115,0

Rezerva na akce obvodu 35,0 35,0

REZERVY                                                                      1 312,0 +10,0 1 322,0

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 34,0 34,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 1 223,0 +10,0 1 233,0

VÝDAJE   CELKEM 51 050,0 +88,6 51 138,6
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1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 6

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků 

na platy a odměny
391,0 391,0

Zůstatek účtu k 31.12.2016 58,8 58,8

PŘÍJMY CELKEM 449,8 449,8

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 206,0 206,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 61,0 61,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 50,8 50,8

VÝDAJE CELKEM 449,8 449,8

na rok 2017

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 6)
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