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ZÁPIS     

ze 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 23. 9. 2015 v 17.30 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
Přítomni: Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Mgr. Radek Hejný, Ing. Gabriela Křížková, 
Rostislav Kučera, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. Mgr. Martin Slezák, Bc. Marta 
Vitochová, Ing. František Weisbauer  
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
 
Omluveni:   Mgr. Jan Matějek, MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D., Ing. Pavol Škuliga, Bc. Radim Petružálek  
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání ZMO je usnášeníschopné.  
V úvodu starosta uvedl, že dne 15. 9. 2015 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu 
pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 8. 9. 2015 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva paní Bc. Martu Vitochovou a pana Ing. Aleše Fifku, 
aby se vyjádřili k zápisu. Oba prohlásili, že k zápisu neměli připomínky a zápis podepsali.  
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  Ing. Mgr. Martin Slezák, Lubomír Hanzlík 
    Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Ověřovatelé zápisu:  PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. David Roček 
 
Zapisovatelka:                Tereza Mokrejšová 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění: 
  
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2015 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II – vnitřní předpis 
5. Diskuse 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  11   proti 0  zdržel se 0. 
 
1. Zpráva starosty + místostarosty 
Zprávu přednesl starosta a předal slovo místostarostovi, který informoval zastupitelstvo o své činnosti. 
Poté starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu programu.  
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová s dotazem jak je vyřešena likvidace prodejny zverimexu 
v Polabinách IV. Starosta odpověděl, že neví. Paní Rubešová se nabídla, že zkusí kontaktovat majitele 
zverimexu na tel. čísle, které je uvedeno na dveřích prodejny a zjistit více. Dále se přihlásil pan Kučera, 
který se zajímal o situaci spadlých větví na školku v ul. Brožíkova. Poukázal na další nebezpečné stromy 
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a proschlé větve, které se zde nachází a vznesl dotaz, zda budou prokáceny. Ing. Schafferová 
odpověděla, že jsou tyto stromy na soukromém pozemku, majitelé již byli kontaktováni a slíbili, že tuto 
situaci vyřeší. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty a místostarosty na vědomí. 
 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2015 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 39 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje vyhodnocení hospodaření městského obvodu 
za 1. pololetí roku 2015 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:            Pro  11   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
Zprávu přednesla Ing. Křížková . Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 40 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  11   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II – vnitřní předpis 
Zprávu přednesl starosta, poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 41 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice II. 
Výsledek hlasování :                                          Pro  11   proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Diskuse 
V úvodu diskuse si vzal slovo starosta a pozval přítomné na Staročeskou polabinskou pouť. Dále všem 
podal informace týkající se nové stezky u slepého ramene Labe (od Stavařova ke zdymadlu). Informoval 
o vzájemné dohodě mezi univerzitou a obvodem o tom, že MO bude stezku, která je na pozemku 
univerzity, udržovat na své náklady (sekání a prořez stromů). OHA stezku doplní informačními tabulemi. 
Přítomné dále seznámil se studiemi Bajkalu a promítnul na zpětném projektoru mapky a fotky k daným 
tématům. Pohovořil o návštěvě DiscGolf parku ve Svitavách a jeho využití. 
Ing. Slezák – přišel s iniciativou využít pozemek města mezi cyklostezkou z Wonkova mostu k Bajkalu 
jako veřejnou plochu se slunečními hodinami a místem pro ohniště (které by se mohlo využít i na 
„Čarodějnice“). 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:25 hodin.  
 
 
Přílohy k usnesení č. 39, 40, 41 
 
 
Mgr. Radek Hejný 
starosta 
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Ověřovatelé:  
 
 
PhDr. Štěpánka Rubešová 
 
 
Ing. David Roček                                                          
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 24. 9. 2015 
Zapsala: Tereza Mokrejšová 
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Příloha č. 1 k usnesení č. 39 

 

 

 
 
 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II  
za 1. pololetí roku 2015 

 
 
 
Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2015 včetně rozpočtu sociálního fondu byl projednán  

a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 17.12.2014 usnesením č. 18. Na 

celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje. 

 

V průběhu 1. pololetí byla provedena tři rozpočtová opatření.  
 

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání ZMO dne 25.2.2015 usnesením č. 23.  

 

Ve zdrojové části rozpočtu došlo k zapojení rozdílu mezi skutečným a plánovaným zůstatkem finančních 

prostředků z roku 2014 a ke snížení podílu na sdílených daních o navýšení transferu do rozpočtu města 

na realizaci akce X. souboru programu regenerace – ul. Studentské. 

 
Ve výdajové části byly největší úpravy prováděny v části doprava, kde byly navýšeny investiční 

prostředky a rozepsány jednotlivé investiční akce. Obdobné úpravy byly provedeny i v kapitole životní 

prostředí. V kapitole vnitřní správa byly zařazeny prostředky na pořízení pěti vývěsních skříněk  

a v kapitole kultura prostředky na organizaci volejbalového turnaje.  

 

V rozpočtu sociálního fondu došlo k zařazení zůstatku účtu sociálního fondu k 31.12.2014 (resp. rozdílu 

mezi plánovaným a skutečným zůstatkem), o výši těchto prostředků byla navýšena rezerva fondu. 

 

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání ZMO dne 15.4.2015 usnesením č. 28. 

 

V příjmové části došlo ke zvýšení podílu na sdílených daních z důvodu zařazení transferu prostředků  

z rozpočtu města na realizaci investičních akcí obvodu. 

 

Ve výdajové části rozpočtu byly úpravy prováděny v kapitole příspěvky a dary a v kapitole kultura. 

V návaznosti na vyhlášení jednotlivých dotačních programů byly upraveny položky kapitoly příspěvky  

a dary tak, aby korespondovaly s danými programy. Pro větší přehled sem byla přesunuta i rezerva, 

která byla původně součástí kapitoly kultura. Zároveň došlo ke snížení položky dary obyvatelstvu  

a organizacím. Do kapitoly kultura byla zařazena položka na den dětí. 

 

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy. 

 

Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na jednání ZMO dne 24.6.2015 usnesením č. 36. 

 

V příjmové části byla zařazena neinvestiční dotace pro knihovnu a přijatý finanční dar na Staročeskou 

polabinskou pouť, v části financování bylo zařazeno finanční vypořádání s městem za minulý rok 

(vypořádání dotací na loňské volby, plnění pojišťovny za škodní události a podíl na nájemném 

z pozemků). 
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Do výdajové části byla zařazena výše uvedená dotace a finanční dar, nově byla zařazena položka na 

zřízení pamětní desky J. Srbka (vše v kapitole kultura). Zařazeno bylo také několik schválených 

finančních darů (kapitola příspěvky a dary). V kapitole vnitřní správa a kapitole doprava byly provedeny 

úpravy položek tak, aby odpovídaly potřebám financování. 

 

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstávají nadále veškeré výdaje plně kryty celkovými 

zdroji. 

 

Čerpání rozpočtu k 30.6.2015 
 
Příjmová část rozpočtu 
 
Příjmová část rozpočtu byla v průběhu 1. pololetí r. 2015 naplňována jak příjmy vlastními, tak převodem 

podílů na sdílených daních.  

 

Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2015, současná nízká výše plnění je dána 

realizovaným transferem první splátky podílu z místních poplatků za odpady do rozpočtu města. Ve 

srovnání se stejným obdobím loňského roku je plnění sdílených daní nižší cca o 800,0 tis. Kč. 

 

Podstatným zdrojem vlastních příjmů jsou vybrané místní poplatky (za odpady, za užívání veřejného 

prostranství a ze psů). Plnění u všech druhů příjmů je téměř stejné jako v předchozím roce, výjimkou 

jsou úroky, které jsou výrazně nižší. 

 

Obdržena byla také dotace pro knihovnu na „Knihovnický systém Verbis MKVIII, webový katalog Portaro 

a server k provozování databáze a webového katalogu včetně operačního systému“, dotace musí být 

v letošním roce vyčerpána. 

 

Výdajová část rozpočtu 
 
V průběhu první poloviny roku byly finanční prostředky čerpány na zabezpečení činnosti úřadu, péči  

o zeleň, na realizaci některých investičních akcí a také na zabezpečení provozu organizačních složek, tj. 

knihovny a střediska úklidových prací. 

 

Výdaje kapitoly vnitřní správa byly čerpány úměrně období roku, v položce služby pošt je promítnuta 

platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu místního poplatku za odpady (cca 187 tis. Kč).  

 

Výdaje rozpočtových položek kapitoly životní prostředí byly čerpány na zajištění péče o zeleň včetně 

sečí trávníků, zajištění sběru a svozu odpadů, na zajištění oprav a údržby veřejných prostranství  

a v neposlední řadě také na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. 

 

Z části doprava byla uhrazena především rekonstrukce vnitrobloků Brožíkova 427-429 a 430-432 a část 

prací na rekonstrukci ul. Varšavská, dále také drobné opravy komunikací.  

 

Z části příspěvky a dary byly poskytnuty všechny schválené finanční dary.  

 

V kapitole kultura tvoří hlavní část výdajů finanční prostředky vynakládané na činnost knihovny, 

prostředky byly čerpány i na zajištění akcí obvodu a také na tisk a roznášku Pravobřežního zpravodaje. 
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Rozpočet sociálního fondu 
 
Rozpočet sociálního fondu je měsíčně naplňován procentem z hrubých mezd. Prostředky byly čerpány 

na stravování zaměstnanců, na ozdravný program a úhradu poplatků za vedení účtu, realizována byla 

také první část výplaty příspěvku na reprezentaci zaměstnanců. 

 

 

Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních prostředků na jednotlivých 

běžných účtech. 

 

Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvodu z účetní závěrky k 30.6.2015. 



Příloha č. 2 k usnesení č. 39

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 6 094,0

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (8 728,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) (-5 003,7)

(X. program soub. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) -

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

Správní poplatky 180,0 93,6

Místní poplatky 10 000,0 9 151,9

 - poplatky ze psů 700,0 397,3

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 893,6

 - poplatek za odpady 8 300,0 7 861,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 2,0

Přijaté sankční platby 70,0 30,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -

Příjmy ostatní 40,0 12,1

Příjmy knihovna 50,0 32,1

Přijaté fin. dary na pouť 20,0 20,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 037,5 15 514,7

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 844,6 -4 211,8

CELKEM 41 882,1 11 302,9

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -160,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 549,8 11 142,6

Čerpání rozpoču MO Pardubice II

k 30.6.2015

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Čerpání k 30.6.2015Aktuální rozpočet



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 4 171,6

Platy zaměstnanců 4 550,0 2 019,3

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 551,4

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 24,5

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 850,7

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 50,5

Drobný dlouhod. majetek 110,0 48,8

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 24,8

Pohonné hmoty 20,0 4,6

Služby pošt 300,0 214,8

Služby telekomunikací 50,0 21,9

Poplatky bance 85,0 28,8

Školení, vzdělávání 70,0 45,3

Ostatní služby 340,0 183,0

 -  příspěvek na stravování (95,0) (44,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (139,0)

Opravy a udržování ÚMO 170,0 66,8

Cestovné 20,0 7,5

Pohoštění 30,0 5,2

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 3,8

Vývěsní skříňky 150,0 -

Záloha pokladně - 19,9

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 2 691,8

Energie (voda, el. energie) 40,0 5,9

Poradenství, konzultace, studie       60,0 18,1

Péče o zeleň 4 560,0 1 378,5

- zeleň (2 500,0) (910,7)

- seč trávníků (2 060,0) (467,8)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 116,0

Odpady 1 415,0 474,1

- zeleň (95,0) (36,3)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (85,3)

- komunální odpad (1 090,0) (352,5)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 7,6

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení (200,0) -

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) -

- doplnění herních prvků (100,0) -

- drobné investice (100,0) (7,6)

Středisko úklidových prací 1 663,0 691,6

  - platy zaměstnanců 1 070,0 459,6

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 160,3

  - ochranné pomůcky 60,0 19,6



  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 1,7

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 24,2

  - služby telekomunikací 5,0 1,7

  - ostatní služby 51,0 19,6

    - příspěvek na stravování (41,0) (18,5)

    - ostatní služby (10,0) (1,1)

  - opravy a udržování 20,0 4,9

27  DOPRAVA 15 250,0 3 688,8

Poradenství, konzultace, studie 50,0 -

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 390,2

Investice - doprava 11 200,0 3 298,6

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (149,4)

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) -

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 257,0) (2 256,8)

- Varšavská (3 500,0) (737,5)

- Brozanská (4 300,0) (90,8)

- Družby - PD (224,0) -

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) -

- Lidická - PD (91,0) -

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (49,6)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) -

- investice ostatní vč. PD (228,0) (14,5)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 309,0 26,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 -

Rezerva na dotace - sport 120,0 -

Rezerva na dotace - kultura 60,0 -

Rezerva na dotace 40,0 -

Dary obyvatelstvu a organizacím 3,0 -

- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu 10,0 10,0

- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI 8,0 8,0

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0

- fin. dar K. Malému 2,0 2,0

- fin. dar SONS 4,0 4,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 818,0 564,4

Knihovna 973,0 419,3

- platy zaměstnanců 385,0 178,1

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 63,4

- knihy 150,0 80,7

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 -

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 9,3

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 48,1

- poštovné 4,0 1,4

- služby telekomunikací 12,0 6,8

- ostatní služby 48,0 20,6



   - příspěvek na stravování (14,0) (7,2)

   - ostatní služby (34,0) (13,4)

- opravy a udržování 10,0 2,3

- akce knihovny 15,0 8,6

Koncerty na Pergole 65,0 -

Staročeská pouť 270,0 -

Vánoční akce 80,0 -

Masopust 25,0 21,7

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 15,1

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 2,5

Den dětí 40,0 25,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 29,4

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 51,4

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 -

REZERVY                                                                      4 120,8 0,0

Rezerva rady městského obvodu 35,0 -

Rezerva starosty 40,0 -

Rezerva místostarosty 16,0 -

Rezerva rozpočtu 4 029,8 -

VÝDAJE   CELKEM 41 549,8 11 142,6



1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 30.6.2015

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 148,9

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 218,1

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 89,5

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 50,8

Příspěvek na ozdravný program 42,0 19,3

Poplatky za vedení účtu 4,0 0,7

Rezerva fondu 47,5 -

VÝDAJE CELKEM 401,5 160,3

Zůstatek
-

57,8

CELKEM 401,5 218,1

k 30.6.2015

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II



Příloha č. 1 k usnesení č. 40

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 4

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 17 278,5

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (26 057,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) (-7 148,2)

(X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)

(transfer z MmP na investiční akce) (+2 369,0) (2 369,0)

Správní poplatky 180,0 180,0

Místní poplatky 10 000,0 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 300,0 8 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 20,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté fin. dary na pouť 20,0 +75,0 95,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 037,5 +75,0 28 112,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 844,6 13 844,6

CELKEM 41 882,1 +75,0 41 957,1

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 549,8 +75,0 41 624,8

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 4)



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 9 514,0

Platy zaměstnanců 4 550,0 4 550,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 1 200,0

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

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 60,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 1 939,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 165,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 235,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 85,0 85,0

Školení, vzdělávání 70,0 70,0

Ostatní služby 340,0 340,0

 -  příspěvek na stravování (95,0) (95,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (245,0)

Opravy a udržování ÚMO 170,0 170,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Vývěsní skříňky 150,0 150,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 10 538,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 560,0 4 560,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 060,0) (2 060,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 1 500,0

Odpady 1 415,0 1 415,0

- zeleň (95,0) (95,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (230,0)

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 1 300,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení (200,0) (200,0)

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) (900,0)

- doplnění herních prvků (100,0) (100,0)

- drobné investice (100,0) (100,0)

Středisko úklidových prací 1 663,0 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 1 070,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 382,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 35,0



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

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 51,0 51,0

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

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 15 250,0 0,0 15 250,0

Poradenství, konzultace, studie 50,0 50,0

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

Investice - doprava 11 200,0 11 200,0

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (4 150,0)

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) (-4 000,0)

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 257,0) (2 257,0)

- Varšavská (3 500,0) (3 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (224,0) (224,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) (120,0)

- Lidická - PD (91,0) (91,0)

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (50,0)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) (280,0)

- investice ostatní vč. PD (228,0) (228,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 309,0 +15,5 324,5

Rezerva na dotace - školství 60,0 -42,6 17,4

- dotace ZŠ Polabiny 1 - Oslava založení ZŠ a akce pro děti - +21,0 21,0

- dotace DDM Alfa - akce pro děti - +9,0 9,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti - +12,6 12,6

Rezerva na dotace - sport 120,0 -30,0 90,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - MČR, činnost - +20,0 20,0

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz SK - +10,0 10,0

Rezerva na dotace - kultura 60,0 -35,0 25,0

- dotace VUS - koncerty - +10,0 10,0

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - VIII.

festival pěveckých sborů
- +5,0 5,0

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu - +10,0 10,0

- dotace V. Mazalovi - 2. ročník OBLAKA fest - +10,0 10,0

Rezerva na dotace 40,0 -35,4 4,6

- dotace ELIM Pardubice - Seniorklub - +10,0 10,0

- dotace RIC - Oslava zimních svátků v RIC - +12,0 12,0

- dotace Lentilce - Dětskému rehab. centru - arteterapie - +8,4 8,4

- dotace Nez. spol. Přátelé ZUŠ - Ústřed. kolo taneční soutěže +5,0 5,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 3,0 -3,0 0,0

- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu 10,0 10,0

- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI 8,0 8,0

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0

- fin. dar K. Malému 2,0 2,0



- fin. dar SONS 4,0 4,0

- fin. dar Středisku rané péče - +10,0 10,0

- fin. dar NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ - +1,5 1,5

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 - +7,0 7,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 818,0 +85,0 1 903,0

Knihovna 973,0 973,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 143,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 129,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 17,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 60,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 12,0 12,0

- ostatní služby 48,0 48,0

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

   - ostatní služby (34,0) (34,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 270,0 +85,0 355,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 100,0

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

Den dětí 40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 60,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 100,0

REZERVY                                                                      4 120,8 -25,5 4 095,3

Rezerva rady městského obvodu 35,0 -8,5 26,5

Rezerva starosty 40,0 -7,0 33,0

Rezerva místostarosty 16,0 -10,0 6,0

Rezerva rozpočtu 4 029,8 4 029,8

VÝDAJE   CELKEM 41 549,8 +75,0 41 624,8



1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 4

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 332,3

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 401,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0 4,0

Rezerva fondu 47,5 47,5

VÝDAJE CELKEM 401,5 401,5

na rok 2015

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II



Příloha č. 2 k usnesení č. 40

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 13 562,7

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (16 197,4)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) (-5 003,7)

(X. program soub. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) -

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

Správní poplatky 180,0 105,2

Místní poplatky 10 000,0 9 403,8

 - poplatky ze psů 700,0 466,6

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 948,6

 - poplatek za odpady 8 300,0 7 988,6

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 2,3

Přijaté sankční platby 70,0 67,9

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -

Příjmy ostatní 40,0 30,0

Příjmy knihovna 50,0 40,7

Přijaté fin. dary na pouť 95,0 95,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 112,5 23 386,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 844,6 -4 088,8

CELKEM 41 957,1 19 297,8

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -189,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 624,8 19 108,3

Čerpání rozpoču MO Pardubice II

k 31.8.2015

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Čerpání k 31.8.2015Aktuální rozpočet



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 5 616,4

Platy zaměstnanců 4 550,0 2 704,9

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 754,9

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 28,5

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 1 137,2

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 69,4

Drobný dlouhod. majetek 110,0 48,8

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 137,7

Pohonné hmoty 20,0 4,6

Služby pošt 300,0 226,1

Služby telekomunikací 50,0 29,5

Poplatky bance 85,0 32,0

Školení, vzdělávání 70,0 46,8

Ostatní služby 340,0 213,2

 -  příspěvek na stravování (95,0) (55,7)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (157,5)

Opravy a udržování ÚMO 170,0 66,8

Cestovné 20,0 7,6

Pohoštění 30,0 5,3

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 3,8

Vývěsní skříňky 150,0 83,9

Záloha pokladně - 15,4

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 4 601,0

Energie (voda, el. energie) 40,0 11,1

Poradenství, konzultace, studie       60,0 23,6

Péče o zeleň 4 560,0 2 540,2

- zeleň (2 500,0) (1 336,7)

- seč trávníků (2 060,0) (1 203,5)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 201,3

Odpady 1 415,0 672,7

- zeleň (95,0) (43,6)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (120,2)

- komunální odpad (1 090,0) (508,9)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 227,1

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení (200,0) -

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) (219,5)

- doplnění herních prvků (100,0) -

- drobné investice (100,0) (7,6)

Středisko úklidových prací 1 663,0 925,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 615,6

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 217,0

  - ochranné pomůcky 60,0 19,8



  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 11,3

  - energie (voda, teplo, el. energie) 40,0 28,3

  - služby telekomunikací 5,0 2,2

  - ostatní služby 51,0 25,9

    - příspěvek na stravování (41,0) (24,8)

    - ostatní služby (10,0) (1,1)

  - opravy a udržování 20,0 4,9

27  DOPRAVA 15 250,0 8 139,5

Poradenství, konzultace, studie 50,0 -

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 3 258,1

Investice - doprava 11 200,0 4 881,4

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (149,4)

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) -

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 257,0) (2 256,8)

- Varšavská (3 500,0) (2 261,9)

- Brozanská (4 300,0) (90,8)

- Družby - PD (224,0) -

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) -

- Lidická - PD (91,0) -

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (49,6)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) (31,8)

- investice ostatní vč. PD (228,0) (41,1)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 324,5 26,0

Rezerva na dotace - školství 17,4 -

- dotace ZŠ Polabiny 1 - Oslava založení ZŠ a akce pro děti 21,0 -

- dotace DDM Alfa - akce pro děti 9,0 -

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 12,6 -

Rezerva na dotace - sport 90,0 -

- dotace 2222 ŠK Polabiny - MČR, činnost 20,0 -

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz SK 10,0 -

Rezerva na dotace - kultura 25,0 -

- dotace VUS - koncerty 10,0 -

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - VIII.

festival pěveckých sborů
5,0 -

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 10,0 -

- dotace V. Mazalovi - 2. ročník OBLAKA fest 10,0 -

Rezerva na dotace 4,6 -

- dotace ELIM Pardubice - Seniorklub 10,0 -

- dotace RIC - Oslava zimních svátků v RIC 12,0 -

- dotace Lentilce - Dětskému rehab. centru - arteterapie 8,4 -

- dotace Nez. spol. Přátelé ZUŠ - Ústřed. kolo taneční soutěže 5,0 -

Dary obyvatelstvu a organizacím 0,0 -

- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu 10,0 10,0

- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI 8,0 8,0

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0



- fin. dar K. Malému 2,0 2,0

- fin. dar SONS 4,0 4,0

- fin. dar Středisku rané péče 10,0 -

- fin. dar NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ 1,5 -

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 7,0 -

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 903,0 725,4

Knihovna 973,0 527,7

- platy zaměstnanců 385,0 238,8

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 84,4

- knihy 150,0 99,9

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 -

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 9,5

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 48,1

- poštovné 4,0 1,4

- služby telekomunikací 12,0 8,0

- ostatní služby 48,0 26,7

   - příspěvek na stravování (14,0) (9,3)

   - ostatní služby (34,0) (17,4)

- opravy a udržování 10,0 2,3

- akce knihovny 15,0 8,6

Koncerty na Pergole 65,0 22,7

Staročeská pouť 355,0 2,8

Vánoční akce 80,0 -

Masopust 25,0 21,7

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 30,3

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 2,5

Den dětí 40,0 35,6

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 29,4

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 52,7

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 -

REZERVY                                                                      4 095,3 0,0

Rezerva rady městského obvodu 26,5 -

Rezerva starosty 33,0 -

Rezerva místostarosty 6,0 -

Rezerva rozpočtu 4 029,8 -

VÝDAJE   CELKEM 41 624,8 19 108,3



1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 31.8.2015

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 199,8

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 269,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 114,9

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 54,3

Příspěvek na ozdravný program 42,0 19,4

Poplatky za vedení účtu 4,0 0,9

Rezerva fondu 47,5 -

VÝDAJE CELKEM 401,5 189,5

Zůstatek
-

79,5

CELKEM 401,5 269,0

k 31.8.2015

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II



Příloha č. 3 k usnesení č. 40 

 

MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  5 

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 na rok 2015 se navyšují o              1,1 tis. Kč  
    

− snižuje se položka příjmy z úroků o        15,0 tis. Kč 

− navyšuje se položka přijaté účelové prostředky na pouť o        16,1 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi 
jednotlivými položkami 

 

• položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)  

se navyšuje o        10,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o        30,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

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

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

  

− v části životní prostředí dochází k navýšení o     112,0 tis. Kč 
 

• položka investice – životní prostředí (vč. PD) se navyšuje o     112,0 tis. Kč 

� položka kont. ohrádky Lonkova – dokončení + Lidická  

se navyšuje o          200,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

� položka rek. hřiště Bělehradská – Prodloužená se snižuje o      88,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

 

− v části doprava dochází ke snížení o     447,0 tis. Kč 
 

• položka poradenství, konzultace, studie se navyšuje o        40,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o      400,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

• položka investice – doprava se snižuje o     887,0 tis. Kč 

� položka X. soubor progr. regen. – Studentská – podíl obvodu  

se navyšuje o             43,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 



� položka Varšavská se snižuje o          1 000,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

� položka doplnění veř. osvětlení se navyšuje o        70,0 tis. Kč 

       (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 

− v části kultura (ostatní) dochází k navýšení o        36,1 tis. Kč 
 

• položka na Staročeskou pouť se navyšuje o        16,1 tis. Kč 

(úprava podle výše přijatých prostředků)  

 

• položka vánoční akce se navyšuje o        70,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

  

• položka počítačové kurzy pro seniory se snižuje o        65,0 tis. Kč 

(úprava na skutečnost) 

  

• položka náklady na Pravobřežní zpravodaj se navyšuje o        15,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 

  

− v části rezervy dochází k navýšení o        300,0 tis. Kč 
         

• rezerva rozpočtu se navyšuje o      300,0 tis. Kč         

(rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji) 

  

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



Příloha č. 4 k usnesení č. 40

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 5

Podíl na sdílených daních - DPH 17 278,5 17 278,5

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (26 057,7) (26 057,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 148,2) (-7 148,2)

(X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)

(transfer z MmP na investiční akce) (+2 369,0) (2 369,0)

Správní poplatky 180,0 180,0

Místní poplatky 10 000,0 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 300,0 8 300,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 -15,0 5,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Přijaté účelové prostředky na pouť 95,0 +16,1 111,1

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 112,5 +1,1 28 113,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 13 844,6 13 844,6

CELKEM 41 957,1 +1,1 41 958,2

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 624,8 +1,1 41 625,9

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 5)



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 0,0 9 514,0

Platy zaměstnanců 4 550,0 4 550,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 1 200,0

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

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 60,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 1 939,0 1 939,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 165,0 +10,0 175,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 235,0 -30,0 205,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 85,0 85,0

Školení, vzdělávání 70,0 +20,0 90,0

Ostatní služby 340,0 340,0

 -  příspěvek na stravování (95,0) (95,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (245,0) (245,0)

Opravy a udržování ÚMO 170,0 170,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Vývěsní skříňky 150,0 150,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 +112,0 10 650,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 560,0 4 560,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 060,0) (2 060,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 1 500,0

Odpady 1 415,0 1 415,0

- zeleň (95,0) (95,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (230,0)

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 300,0 +112,0 1 412,0

- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická (200,0) (+200,0) (400,0)

- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená (900,0) (-88,0) (812,0)

- doplnění herních prvků (100,0) (100,0)

- drobné investice (100,0) (100,0)

Středisko úklidových prací 1 663,0 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 1 070,0

  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 382,0 382,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 35,0 35,0



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

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 51,0 51,0

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

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 15 250,0 -447,0 14 803,0

Poradenství, konzultace, studie 50,0 +40,0 90,0

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 +400,0 4 400,0

Investice - doprava 11 200,0 -887,0 10 313,0

- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu (4 150,0) (+43,0) (4 193,0)

- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP (-4 000,0) (-4 000,0)

- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 (2 257,0) (2 257,0)

- Varšavská (3 500,0) (-1 000,0) (2 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (224,0) (224,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD (120,0) (120,0)

- Lidická - PD (91,0) (91,0)

- Stavbařů, Rosická - studie (50,0) (50,0)

- doplnění veř. osvětlení (280,0) (+70,0) (350,0)

- investice ostatní vč. PD (228,0) (228,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 324,5 324,5

Rezerva na dotace - školství 17,4 17,4

- dotace ZŠ Polabiny 1 - Oslava založení ZŠ a akce pro děti 21,0 21,0

- dotace DDM Alfa - akce pro děti 9,0 9,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 12,6 12,6

Rezerva na dotace - sport 90,0 90,0

- dotace 2222 ŠK Polabiny - MČR, činnost 20,0 20,0

- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz SK 10,0 10,0

Rezerva na dotace - kultura 25,0 25,0

- dotace VUS - koncerty 10,0 10,0

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - VIII.

festival pěveckých sborů
5,0 5,0

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 10,0 10,0

- dotace V. Mazalovi - 2. ročník OBLAKA fest 10,0 10,0

Rezerva na dotace 4,6 4,6

- dotace ELIM Pardubice - Seniorklub 10,0 10,0

- dotace RIC - Oslava zimních svátků v RIC 12,0 12,0

- dotace Lentilce - Dětskému rehab. centru - arteterapie 8,4 8,4

- dotace Nez. spol. Přátelé ZUŠ - Ústřed. kolo taneční soutěže 5,0 5,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 0,0 0,0

- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu 10,0 10,0

- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI 8,0 8,0

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0

- fin. dar K. Malému 2,0 2,0



- fin. dar SONS 4,0 4,0

- fin. dar Středisku rané péče 10,0 10,0

- fin. dar NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ 1,5 1,5

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 7,0 7,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 903,0 +36,1 1 939,1

Knihovna 973,0 973,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 143,0 143,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 129,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 17,0 17,0

- energie (voda, el. en., teplo) 60,0 60,0

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 12,0 12,0

- ostatní služby 48,0 48,0

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

   - ostatní služby (34,0) (34,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 355,0 +16,1 371,1

Vánoční akce 80,0 +70,0 150,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 -65,0 35,0

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

Den dětí 40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 +15,0 75,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 100,0

REZERVY                                                                      4 095,3 +300,0 4 395,3

Rezerva rady městského obvodu 26,5 26,5

Rezerva starosty 33,0 33,0

Rezerva místostarosty 6,0 6,0

Rezerva rozpočtu 4 029,8 +300,0 4 329,8

VÝDAJE   CELKEM 41 624,8 +1,1 41 625,9



1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 5

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 332,3

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 401,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0 4,0

Rezerva fondu 47,5 47,5

VÝDAJE CELKEM 401,5 401,5

na rok 2015

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 5)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II



Příloha k usnesení č. 41 

 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
 
 

Vnitřní předpis č. 011 
 

SESTAVENÍ ROZPOČTU 
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Čl. 1 
 

1. Tímto vnitřním předpisem se stanovuje metodika pro sestavování ročního rozpočtu Městského 
obvodu Pardubice II. Stanovuje postupy tak, aby požadované dokumenty byly sestaveny  
a schváleny předepsaným způsobem a připraveny k dalšímu používání, tzn. k plnění úkolů státní 
správy a samosprávy. 
 

2. Sestavení rozpočtu na daný kalendářní rok musí být v souladu s ustanoveními: 

− zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 

− zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) 

− Statutem města Pardubic (dále jen statut města) 
 

3. Zpracování rozpočtu vychází z potřeb programu rozvoje obvodu na příslušné období  
a navazujícího rozpočtového výhledu, probíhá za účasti všech orgánů městského obvodu včetně 
zřízených organizačních složek ve vymezeném rozsahu a stanovených termínech v návaznosti na 
požadavky kvality zpracování a srozumitelnou vypovídací schopnost. 

 
 

Čl. 2 
 

Základní postup při sestavení rozpočtu probíhá dle následující osnovy s cílem postihnout danou 
problematiku v podmínkách městského obvodu: 
 
1. Stanovení charakteristiky a funkce rozpočtu 
2. Přípravné práce na rozpočtu – základní rámec, zásady přípravy, zhodnocení možností 

dlouhodobých potřeb v návaznosti na potřeby krátkodobé 
3. Sestavení návrhu rozpočtu – harmonogram prací, priority pro sestavení rozpočtu, vyčíslení 

předpokládaných příjmů a výdajů, sestavení komentáře k rozpočtu, vyhodnocení rizikových 
faktorů rozpočtu 

4. Projednávání a schválení rozpočtu – stanovení termínů k projednání návrhu, zpracování 
konečného návrhu, schválení rozpočtu, stanovení podmínek pro hospodaření podle provizoria 

5. Rozpis rozpočtu, kontrola čerpání rozpočtu, závěrečný účet hospodaření 
6. Rozpočtová opatření včetně dalších ustanovení pro práci s rozpočtem městského obvodu 

 
 
 
 



 
 

II. 
Charakteristika a funkce rozpočtu 

Čl. 3 
 
1. Rozpočet je dokument, který vypovídá o celkové finanční situaci a jejich změnách. Základem je 

jeho transparentnost a srozumitelnost. Obsahuje veškeré předpokládané příjmy a další údaje, 
které jsou ověřitelné a objektivně doložitelné. 
 

2. Na finanční zdroje se rozpočtují výdaje včetně vytvoření rezerv k pokrytí nepředvídaných výdajů, 
k financování výdajů běžného provozu s ohledem na finanční toky v průběhu roku, ke kumulaci 
finančních prostředků pro krytí finančně náročnějších investičních akcí, příp. oprav a údržby. 
 

3. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, který je v souladu se zákonem o 
rozpočtových pravidlech zpracováván na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje 
rozpočet. Rozpočtový výhled schvaluje rada městského obvodu.  
 

4. Rozpočet plní tři základní funkce: 
- rozhodovací  – stanovení způsobu financování 
- rozdělovací  – pokrytí oprávněných výdajů na jednotlivých úsecích činnosti k zabezpečení  

                                  výkonu státní správy a samosprávy 
- kontrolní  – zjišťování solventnosti s ohledem na peněžní toky, zjišťování hospodárného  

      a účelného hospodaření 
 

III. 
Přípravné práce na rozpočtu 

Čl. 4 
 

Základní rámec pro sestavování rozpočtu vymezí rada městského obvodu na základě objektivních 
potřeb, tzn. podle zabezpečovaných činností a služeb obyvatelstvu městského obvodu vymezených 
statutem města s ohledem na finanční krytí výdajů. Jedná se tedy o pokrytí výdajů  

� na výkon státní správy a samosprávy svěřený zákony a statutem města v oblasti 
- životního prostředí 
- dopravy 
- podpory aktivit v oblasti kultury 
- podpory aktivit v práci s mládeží 
- podpory zájmových aktivit občanů 
- vlastních aktivit městského obvodu 
- dalších činností uvedených v programu rozvoje městského obvodu 

� na provoz úřadu městského obvodu 
� na provoz zřízených organizačních složek 

 
Čl. 5 

 
K vymezení rámce zpracují podklady vedoucí zaměstnanci úřadu městského obvodu na základě 
objektivně zjištěných potřeb. Výchozí dispozice spočívá v charakteristice a identifikaci zdrojů příjmů  
a potřebě výdajů. 
 
1. Finanční zdroje běžného roku tvoří v podmínkách městského obvodu: 

� zůstatek finančních prostředků z předcházejícího roku 
� příjmy běžného roku v členění 

− transfer z úrovně města  
� podíl na daních dle určení statutem města, případně jednorázové dotace 

z rozpočtu města  



 
 

� dotace na zabezpečení voleb, příp. referenda 
� případné další dotace (z kraje, ze státního rozpočtu) obdržené prostřednictvím 

města 

− vlastní příjmy  
� správní a místní poplatky dle určení statutem města 
� příjmy z pronájmů dle určení statutem města, příjmy z úroků, sankčních plateb  
� ostatní příjmy (z prodeje výrobků a služeb, z činnosti knihovny, dary apod.) 

 
2. Výdajová část rozpočtu se zpracovává na základě potřeb a požadavků sestavených vedoucími 

zaměstnanci úřadu a vedoucími organizačních složek městského obvodu k pokrytí výdajů na 
činnosti v rámci svěřených kompetencí. Provádí se kalkulace ke zjištění výdajů v členění 
stanoveném rozpočtovou skladbou.  

 
Stanovení výdajů se přizpůsobuje 
� pořadí a naléhavosti daných potřeb 
� finančním tokům 
� výši rozpočtovaných příjmů 
� rozsahu jednorázových a opakovaných výdajů v daném období 
� potřebě vytvoření rezerv rozpočtu 
� financování organizačních složek městského obvodu 
� tvorbě peněžních fondů 
 

IV. 
Sestavení rozpočtu 

Čl. 6 
 

Identifikace finančních zdrojů a podklady k sestavení výdajové části rozpočtu jsou základem pro 
sestavení návrhu rozpočtu, který projde projednáváním a schvalovacím procesem v orgánech 
městského obvodu. 
 
Předmětem projednávání je číselné vyjádření včetně příslušného komentáře s odůvodněním potřeby  
a použití finančních prostředků. Jednotlivé návrhy a náměty vychází: 

� ze zjištěného stavu a předpokládaných činností 
� z potřebnosti a dostupnosti jednotlivých služeb pro občany a městský obvod 
� z objektivních požadavků a prokazatelné potřeby 

 
Čl. 7 

 
Při zpracování rozpočtu je postupováno zpravidla dle časového plánu jednotlivých prací 

� přípravné práce pro zpracování rozpočtu budou prováděny nejpozději v období od 1.10. 
běžného roku  

� konečný návrh rozpočtu bude připraven v prosinci běžného roku k projednání v radě 
městského obvodu, a ve finančním výboru zastupitelstva městského obvodu a zastupitelstvu 
městského obvodu a před projednáním zastupitelstvem městského obvodu bude zveřejněn 
včas a předepsaným způsobem 

 
Čl. 8 

 
Vyčíslení rozpočtových příjmů a výdajů se provádí podle položek rozpočtové skladby v členění na 
správce kapitol, případně správce jednotlivých položek. Kvalifikované odhady provádí vedoucí 
zaměstnanci za činnosti, které zabezpečují. Výchozí propočty, návrhy a podklady jsou zakládány  
k jednotlivým návrhům rozpočtu, resp. ke zpracovávaným variantám. 

 



 
 

 
 

V. 
Rozpočtové provizorium 

Čl. 9 
 

Nebude- li schválen rozpočet městského obvodu na příslušný rok před 1. lednem rozpočtového roku, 
řídí se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového roku pravidly rozpočtového 
provizoria. Tato pravidla stanoví zastupitelstvo městského obvodu k zajištění plynulého rozpočtového 
hospodaření městského obvodu v souladu s ustanovením § 13 zákona o rozpočtových pravidlech. 
Konkrétní pravidla navrhuje vedoucí odboru ekonomického úřadu městského obvodu. Návrh 
rozpočtového provizoria je projednán spolu s konečným návrhem rozpočtu v radě městského obvodu 
a ve finančním výboru zastupitelstva městského obvodu, poté je návrh předložen k projednání 
v zastupitelstvu městského obvodu. 
 

VI. 
Rozpis rozpočtu 

Čl. 10 
 

Schválený rozpočet je významným dokumentem pro realizaci veškerých činností městského obvodu. 
Po schválení dokumentu následuje postoupení kompetencí a odpovědností formou rozpisu rozpočtu. 
Za realizaci financování činností městského obvodu dle rozpočtu jsou zodpovědní správci 
rozpočtových položek. Správci jsou každoročně jmenovitě stanoveni, sledují čerpání rozpočtových 
položek, navrhují změny rozpočtových položek v návaznosti na skutečnou potřebu. 
 

Čl. 11 
 

V průběhu roku je prováděna kontrola čerpání rozpočtu, tzn. že se hodnotí naplňování příjmové části 
rozpočtu a čerpání výdajů dle rozpočtové skladby. Kontrola je prováděna následovně: 
Na úrovni tajemníka úřadu městského obvodu při projednání s vedoucími odborů po zpracování 
měsíční účetní uzávěrky, zpravidla měsíčně. 
Na úrovni rady městského obvodu po zpracování měsíční uzávěrky a stanoviska, resp. vyjádření 
vedoucího odboru ekonomického úřadu městského obvodu k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu  
a vyhodnocení z pohledu zabezpečovaných činností, z pohledu potřeby provedení změn, zpravidla 
měsíčně. 
Na úrovni finančního výboru zastupitelstva městského obvodu z pohledu plnění stanovených záměrů, 
z pohledu prováděných potřebných změn a zajištění informovanosti členů zastupitelstva, z pohledu 
provedení vlastní kontrolní činnosti výboru, podle potřeby, minimálně však 4x ročně. 
Na úrovni zastupitelstva městského obvodu je vyhodnocení rozpočtu za I. pololetí daného roku 
provedeno do 30.9. a po ukončení kalendářního roku do 30.6., kdy je vyhodnocení součástí 
závěrečného účtu hospodaření městského obvodu. Vyhodnocení 1. pololetí i závěrečný účet 
hospodaření jsou předkládány na město. V průběhu roku jsou zastupitelstvu městského obvodu 
předkládány informativní zprávy o plnění rozpočtu a o rozpočtových opatřeních provedených radou 
městského obvodu. Zprávy předkládá předseda finančního výboru zastupitelstva.  
 

VII. 
Závěrečný účet 

Čl. 12 
 

Po skončení kalendářního roku se zpracovává závěrečný účet o ročním hospodaření městského 
obvodu, jehož obsahem jsou zejména 

- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
- údaje o vyúčtování finančních vztahů mezi městským obvodem a městem 



 
 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) 
 
 

Čl. 13 
 

Přípravu a zpracování návrhu závěrečného účtu provádí vedoucí odboru ekonomického úřadu 
městského obvodu, ostatní zaměstnanci úřadu městského obvodu a organizačních složek jsou 
povinni podle jeho požadavků doložit potřebné podklady. 
Podklady pro návrh závěrečného účtu připraví s vedoucí odboru ekonomického k projednání ve 
finančním výboru zastupitelstva a v radě městského obvodu tak, aby bylo možné návrh závěrečného 
účtu zveřejnit 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu. 
 
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením  

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
b) souhlasu s výhradami, s přijetím opatření k nápravě s vyvozením závěrů vůči osobám, které 

způsobily případnou škodu 
 
Projednání a schválení závěrečného účtu o ročním hospodaření městského obvodu provede 
zastupitelstvo městského obvodu v termínu do 30. 6. následujícího roku. 
 

VIII. 
Rozpočtová opatření 

Čl. 14 
 

Rozpočet může být po jeho schválení měněn z důvodů metodických změn a změn věcných. Změny se 
realizují rozpočtovými opatřeními, která se evidují v časové posloupnosti. 
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, pokud se jedná o finanční vztahy k rozpočtu města nebo 
hrozí-li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 
 

Čl. 15 
 

1. Rozpočtové opatření provede rada městského obvodu v případech 
� povinného rozpočtového opatření na změny ve finančních vztazích k rozpočtu města 
� nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 
� přesunů výdajů v rámci kapitoly rozpočtu ve výši max. 100,0 tis. Kč v rámci jednoho přesunu  
� snížení výdajů celé kapitoly včetně snížení příslušných rozpočtových položek 
� navýšení příjmů oproti rozpočtu 
� zařazení nových účelových příjmů a jejich zařazení na příslušnou výdajovou položku (např. 

přijaté finanční dary na organizaci konkrétní akce obvodu, příjmy za umístění reklamy na určité 
akci apod. – jedná se zejména o pouť, den dětí, může se ale jednat také o účelovou dotaci atd.) 

� čerpání rezerv určených na dary a dotace při nepřekročení stanovených finančních limitů dle 
zákona o obcích v § 85 písm. b) a c) 

� přesunů provedených při použití rezervy starosty, místostarosty a rady městského obvodu do 
příslušné kapitoly a zařazení do příslušné rozpočtové položky při nepřekročení stanovených 
finančních limitů dle zákona o obcích v § 85 písm. b) a c) 

� zařazení výdajů na akce pořádané městským obvodem (kulturní, sportovní, příp. jiné) ve výši 
max. 50 tis. Kč na jednu akci v rámci jednoho přesunu, a to na vrub rezervy na akce městského 
obvodu 

 

O provedených rozpočtových změnách rada městského obvodu informuje následně zastupitelstvo 
městského obvodu. 
 

2. Rozpočtové opatření provede zastupitelstvo městského obvodu v případech 



 
 

� zvýšení výdajů v jednotlivých kapitolách a příslušných rozpočtových položkách (mimo případy 
uvedené v odst. 1) 

� zařazení nových výdajů na vrub celkové rezervy rozpočtu (mimo případy uvedené v odst. 1) 
� použití nových příjmů rozpočtu k úhradě nových výdajů (mimo případy uvedené v odst. 1) 
� poskytnutí věcných darů, peněžitých darů a dotací (příspěvků) dle ustanovení § 85 písm. b) a c) 

zákona o obcích  
� souběhu kompetencí rady a zastupitelstva městského obvodu k provedení rozpočtových 

opatření 
� v ostatních případech, kdy není oprávněna provést rozpočtové opatření rada městského 

obvodu 
 

IX. 
Tvorba a čerpání rezerv 

Čl. 16 
 

1. Součástí výdajové části rozpočtu může být vytvoření a stanovení výše rezerv. Jedná se především  
o rezervy na dary a dotace a rezervu na akce městského obvodu. Rozhodování o použití těchto 
rezerv provádí rada městského obvodu (za podmínek uvedených v čl. 15) usnesením a zahrnutím 
do rozpočtového opatření. 

 
2. Samostatně se může vyčlenit rezerva starosty, místostarosty a rady městského obvodu. O použití 

těchto rezerv rozhoduje rada městského obvodu formou usnesení, a to na návrh starosty, 
místostarosty nebo člena rady. 
 

3. Celková rezerva rozpočtu se vytváří k financování nepředvídaných výdajů v průběhu roku  
a k vytváření podmínek platební schopnosti městského obvodu s ohledem na finanční toky, resp. 
naplňování příjmové části rozpočtu. Rezerva slouží také k zajištění prostředků pro realizaci akcí dle 
programu rozvoje nebo dle rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu. O výdajích z celkové 
rezervy rozpočtu rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu prostřednictvím rozpočtového 
opatření. 
 

X. 
Kulturní, sportovní a jiné akce městského obvodu 

Čl. 17 
 

Městský obvod pořádá pro obyvatele různé kulturní, sportovní, příp. jiné (např. charitativní atd.) 
akce. O realizaci těchto akcí (projektů) je oprávněna rozhodnout usnesením rada městského obvodu, 
a to v případě, že předpokládané výdaje na uskutečnění dané akce nepřesáhnou 50 tis. Kč. Zároveň je 
oprávněna tyto prostředky zařadit do rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření (na vrub 
rezervy na akce městského obvodu, která je součástí kapitoly kultura (ostatní)). Akce mohou být 
zařazeny do rozpočtu také již při jeho schvalování. V případě, že takto schválené akci bude potřeba 
navýšit rozpočet, je oprávněna o navýšení nepřesahujícím 50 tis. Kč rozhodnout rada (z rezervy na 
akce městského obvodu v kapitole kultura (ostatní)), o navýšení vyšším musí rozhodnout 
zastupitelstvo městského obvodu. 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 18 
 

1. Vnitřní předpis je závazný pro orgány městského obvodu v souladu s obecně závaznými předpisy, 
tj. pro zastupitelstvo a radu městského obvodu, starostu a místostarostu, zaměstnance zařazené 
do úřadu městského obvodu a do organizačních složek, poradní a iniciativní orgány zastupitelstva 
a rady městského obvodu. 



 
 
 
2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem městského obvodu, tímto 

dnem zároveň ruší vnitřní předpis č. 011 – Sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II 
schválený zastupitelstvem městského obvodu dne 18.12.2008 usnesením č. 70. 

 
3. Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne  23.9.2015 usnesením 

č.  xx . 
 
 
 
 

                              ……………………………………… 
                                                                                                starosta 


