
1 z 2 
 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

 
 
 

 

 
Z á p i s 

ze 64. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 15. 8. 2022 
od 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
 

Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová 
 Mgr. Monika Benešovská, tajemnice, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽP 
 
Omluven: Milan Drahoš, Ing. František Weisbauer  
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program:  
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2022 (informativní zpráva) 
2. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
3. Vnitřní předpis č. 002 Majetek městského obvodu 
4. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2022 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
 
Před projednáváním prvního bodu programu přesunul starosta termín dalšího jednání rady z 5. 9. 2022 
na 7. 9. 2022. 

 
1. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2022 (informativní zpráva) 
Se zprávou seznámil starosta. Projednáno bez připomínek. Rada městského obvodu vzala informativní 
zprávu o vyhodnocení hospodaření na vědomí. 
 
2. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
Zprávu uvedla tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 582 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje nový vnitřní předpis č. 017 Pravidla pro přijímání a 
vyřizování petic a stížností, který je přílohou tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vnitřní předpis č. 002 Majetek městského obvodu 
Se zprávou seznámila tajemnice. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 583 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje vnitřní předpis č. 002 Majetek městského 
obvodu 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2022 
Zprávu uvedl starosta. Byly navrženy částky pro jednotlivé žadatele. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
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Usnesení č. 584 
Rada městského obvodu Pardubice II 

− schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení 

− ukládá zařadit schválené dotace do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením č. 4 

− ukládá uzavřít s jednotlivými příjemci dotací veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného 
usnesením rady městského obvodu č. 550 

T: 31. 10. 2022 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE  

Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
Zprávu uvedl starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 585 
Rada městského obvodu Pardubice II projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Vyjádření k územnímu řízení 
Zprávu přednesl Ing. Řezanina. Projednáno jednotlivě a bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 586 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Metropolitní optická síť – Stavařov 91, 95“ 
dle PD zpracované Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice z důvodu uložení nového optického kabelu pro 
investora EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice, IČ 27461254. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 587 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Metropolitní optická síť – Kpt. Bartoše - 
propoj“ dle PD zpracované Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice z důvodu uložení nového optického 
kabelu pro investora EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice, IČ 27461254. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 588 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavebním záměrem „Showroom Fáblovka –Pardubice“ 
na pozemku p.č. 3673/3, k.ú. Pardubice dle PD kterou zpracoval Ing. arch. Aleš Klose, xxx, xxx z důvodu 
vzniku novostavby pro investora Xisco real estate s.r.o., Malá 337, 533 52 Srch, IČ 10691774. 
Výsledek hlasování:                                                                                                pro 3 proti 0 zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Přílohy k usnesení: 582, 584, 585 
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………   
     místostarosta                               starosta 
 
Datum vyhotovení zápisu: 16. 8. 2022 
Zapsala: Mgr. Monika Benešovská 



  
Příloha k usnesení RMO č.582 ze dne 15.8.2022 
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Vnitřní předpis č. 017 

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

Tímto vnitřním předpisem se upravují podmínky pro práci s peticemi a stížnostmi, které byly 
adresovány a doručeny orgánům Městského obvodu Pardubice II (dále jen městský obvod). 
Stanovuje postupy vyřizování petic a stížností Úřadem městského obvodu Pardubice II (dále jen 
úřad). 

 
Čl. 1 

Stížnosti 
 
1. Za stížnost se pro účely tohoto vnitřního předpisu považuje podání splňující požadavky dle  

§ 175 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a další podání, která buď obsahují 
podnět hodný prošetření, nebo si zasluhují odpovědi.  

2. Za stížnost se pro účely tohoto vnitřního předpisu, bez dotčení odst. 1, považuje každá 
písemnost jako stížnost označená.  

3. Stížnosti jsou vyřizovány ve lhůtě 30 dní, v komplikovaných případech, po domluvě 
s tajemníkem úřadu, ve lhůtě 60 dní.  

4. Odborem příslušným pro vedení agendy stížností je odbor vnitřních věcí úřadu. Tento útvar 
koordinuje proces vyřizování stížností a eviduje veškerou dokumentaci týkající se stížností. 

 
Čl. 2 

Stížnosti v oblasti přenesené působnosti dle zákona č. 500/2004 Sb. 
 
1. Stížnost spadající do oblasti přenesené působnosti, tj. podání, které poukazuje na        

nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup správního orgánu, bude   
řešena dle § 175 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

2. Pokud úřad není k vyřízení stížnosti příslušný, postoupí stížnost nebo její část bez 
zbytečného odkladu věcně příslušnému správnímu orgánu. O postoupení stížnosti současně 
informuje stěžovatele. 

3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí 
ihned, sepíše se stěžovatelem písemný záznam. 

4. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká. Jestliže stížnost neobsahuje 
všechny formální náležitosti podání umožňující její vyřízení, pomůže úřad stěžovateli 
nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou 
lhůtu (ne kratší než 10 dnů). 

5. Anonymní stížnosti jsou posuzovány jen v případě, že obsahují informace hodné pozornosti. 
V opačném případě odbor vnitřních věcí zapíše anonymní stížnost do centrální evidence a 
dále ji neprošetřuje. Za anonymní stížnost se považuje písemná stížnost nepodepsaná a e-
mail neopatřený identifikačními znaky pisatele. 

6. Příjemce řádně prověří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, 
vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které 
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mohou přispět k objasnění věci. 
7. Stížnost k výkonu přenesené působnosti je předána k provedení šetření a zpracování 

stanoviska příslušnému vedoucímu odboru úřadu, k jehož činnosti se vztahuje. Ten poté 
stanovisko k vyřízení stížnosti předá vedoucímu odboru vnitřních věcí. 

8. Stížnost musí být vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení úřadu. O vyřízení 
stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. 

9. Ve vyřízení stížnosti úřad uvede, zda byla stížnost důvodná, částečně důvodná či 
nedůvodná. 

10. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, příjemce učiní nezbytná 
opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní záznam do 
spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.  

11. Odpověď na stížnost spadající do přenesené působnosti podepisuje tajemník úřadu. 
 

Čl. 3 
Stížnosti v oblasti samostatné působnosti 

 

1. Stížnosti spadající do oblasti samostatné působnosti městského obvodu budou řešeny        
v návaznosti na ustanovení § 102, odst. 2, písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění. 

2. Pro postup při jejich vyřizování se přiměřeně užijí body 3, 4, 5, 7, 9 a 10 Čl. 2. 
3. Při řešení jednoznačných situací, a to v případě, že odpověď nebo řešení vyplývá z právního 

předpisu, tzn. obecně známých záležitostí, budou vyřizovány z úrovně úřadu. 
4. V případě stížností podaných na záležitosti týkající se zásahu či řešení v rámci celého 

městského obvodu s dopadem zejména na život občanů a zásahy do pokojného života, 
budou zpracovány návrhy řešení, předloženy radě městského obvodu k projednání a přijetí 
stanoviska, které pak bude podkladem k odpovědi na stížnost. 

5. Odpověď na stížnost spadající do samostatné působnosti podepisuje starosta. 
 

Čl. 4 
Petice 

 
1. Odbor vnitřních věcí úřadu zapíše do centrální evidence datum přijetí petice, jméno, 

příjmení a bydliště toho, kdo ji podává nebo toho, kdo je oprávněn jednat jménem 
petičního výboru a čeho se petice týká.  

2. V případě, že řešení petice není v kompetenci městského obvodu, odbor vnitřních věcí ji do 
5 dnů od doručení, není-li zákonem stanoveno jinak, postoupí příslušnému státnímu orgánu 
či územnímu samosprávnému celku a písemně o tom uvědomí toho, kdo petici podal.  

3. Odbor vnitřních věcí úřadu si k petici zpravidla vyžádá potřebná stanoviska a podklady, v 
případě potřeby provede i vlastní šetření. Ostatní odbory úřadu jsou povinny šetření 
umožnit, poskytnout potřebnou součinnost a podklady, a to i v případě, že se jedná o 
správní či obdobná řízení. Vedoucí odboru vnitřních věcí uváděné skutečnosti objektivně 
vyhodnotí, posoudí s právními a dalšími obecně závaznými předpisy, vyhláškami a 
nařízeními města, vnitřními předpisy apod. Na základě zjištěných skutečností připraví návrh 
odpovědi, ve kterém uvede stanovisko k obsahu petice, připraví materiál k projednání 
v radě městského obvodu, upraví návrh odpovědi dle rozhodnutí či stanoviska rady 
městského obvodu. 

4. Odpověď na petici podepisuje starosta. Odpověď musí být odeslána do 30 dnů tomu, kdo 
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petici podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.    
Čl. 5 

Společná ustanovení 
 

1. Veškerá písemná podání přijímá především podatelna, která je zaeviduje. Petici i stížnost 
vždy postoupí odboru vnitřních věcí, který je pověřen vedením centrální evidence. Vedoucí 
odboru vnitřních věcí určí, zda se jedná o stížnost k výkonu přenesené nebo samostatné 
působnosti. 

2. Evidence přijatých stížností se vede elektronické podobě. 
 Evidence obsahuje:  

•  číslo jednací 

• datum přijetí stížnosti 

• označení subjektu, od kterého byla doručena 

• označení orgánu, který stížnost postoupil 

• předmět stížnosti 

• údaj, komu byla stížnost postoupena k vyřízení 

• vyhodnocení důvodnosti stížnosti 

• datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení 
3. Vedoucí odborů úřadu jsou povinni poskytnout pro vyřizování stížností všechny potřebné 

podklady. Vedoucí odboru vnitřních věcí je objektivně vyhodnotí, posoudí s právními a 
dalšími obecně závaznými předpisy, vyhláškami a nařízeními města, vnitřními předpisy 
apod. a zpracuje návrh odpovědi.  

4. Opakuje-li stěžovatel stížnost, příjemce posoudí, zda obsahuje nové skutečnosti. Jestliže 
tomu tak není, oznámí stěžovateli, že neshledal důvod se stížností opakovaně zabývat. 

5. Kompletní spisový materiál, týkající se petice nebo stížnosti, zakládá odbor vnitřních věcí.  
6. Vyhodnocení petic a stížností v samostatné působnosti za předchozí kalendářní rok provádí 

odbor vnitřních věcí úřadu, a to vždy do 28.2.  
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu s ustanovením § 175 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb. správní řád a § 102 odst. 2, písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Vnitřní předpis č. 017 nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022 
3. Vnitřní předpis č. 017 byl schválen na jednání rady městského obvodu dne 15. 8. 2022 

usnesením č. 582 a ruší vnitřní předpis č. 017 ze dne 19. 1. 2006. 
 
 
 
 
        
Mgr. Bc. Radek Hejný 
starosta 



Příloha k usnesení RMO č.584 ze dne 15.8.2022

Poř. 

č.
Žadatel Účel dotace

Požad. 

výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Procentuální 

podíl dotace 

na celk. 

výdajích

Schváleno 

radou MO 

dne 

15.8.2022

Pozn.

1 MŠ Mladých 158 Oslava příjezdu Martina na bílém koni 8 240 10 300 80,00% 5 000

2 MŠ Mladých 158 Uspávání broučků 14 560 18 200 80,00% 10 000

3
MIREA denní stacionář, 

o.p.s.

Nákup stolu s elektricky 

regulovatelnou výškou
7 600 9 500 80,00% 7 000

4 Klasická hudby mladým, z.s.
Vánoční koncert Východočeského 

akademického orchestru
18 000 91 000 19,78% 9 000

48 400 31 000

50 300 50 300

1 900 19 300

Žadatelé o dotaci z rozpočtu na rok 2022 - 2. kolo

Celkem požadováno Kč 

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč 

Schváleno celkem

Rozpočet Kč

Zůstatek Kč



Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128 , 530 09  Pardubice

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 90,0 tis. Kč
   

I. Příjmy se zvyšují o 90,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy se zvyšují o 90,0 tis. Kč

• zařazuje se položka přijaté dary na pouť ve výši 90,0 tis. Kč

-

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 90,0 tis. Kč

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

• položka poradenství, konzultace, studie se zvyšuje o 20,0 tis. Kč

• položka investice - doprava se snižuje o 20,0 tis. Kč

 položka investice ostatní vč. PD se snižuje o 20,0 tis. Kč

-

V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o 22,0 tis. Kč

• rezerva na dotace se snižuje o 31,0 tis. Kč

• zařazují se dotace v celkové výši 31,0 tis. Kč

-

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o 22,0 tis. Kč

-

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o 90,0 tis. Kč

• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj…) se zvyšuje o 90,0 tis. Kč

-

V části rezervy dochází ke snížení o 22,0 tis. Kč

• rezerva rady městského obvodu se snižuje o 7,0 tis. Kč

• rezerva starosty se snižuje o 15,0 tis. Kč

- v obou případech se jedná se o výše uvedený přesun do části dotace a dary

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

Rozpočtové opatření č. 4

na základě usnesení RMO ze dne 22.6.2022 dochází k přesunu prostředků z rezervy

starosty a z rezervy rady MO

zařazují se dotace schválené na jednání rady MO dne 15.8.2022

jedná se o navýšení prostředků na zajištění polabinské pouti o výši přijatých

finančních darů

úpravy položek dle aktuálních potřeb

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:

jedná se o doposud přijaté finanční dary na realizaci polabinské pouti

Rozpočtové opatření č. 4 - textová část Stránka 1 z 1

Příloha k usnesení RMO č.585 ze dne 15.8.2022



A. FINANČNÍ ZDROJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 4

I. PŘÍJMY 54 609,4 +90,0 54 699,4

DAŇOVÉ  PŘÍJMY 53 259,4 53 259,4

Podíl na sdílených daních - DPH 40 279,4 40 279,4

Správní poplatky 80,0 80,0

Místní poplatky 12 900,0 12 900,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

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

 - poplatek za odpady 9 900,0 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY 1 350,0 +90,0 1 440,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

Příjmy ostatní 400,0 400,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 800,0 800,0

Přijaté dary na pouť - +90,0 90,0

II. KONSOLIDACE 1 903,9 1 903,9

Převody z rozpočtu města 1 207,6 1 207,6

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

Sociální fond 696,3 696,3

Příděl do sociálního fondu 696,3 696,3

PŘÍJMY CELKEM 56 513,3 +90,0 56 603,3

III. FINANCOVÁNÍ 22 285,3 22 285,3

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 22 090,0 22 090,0

Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021 195,3 195,3

ZDROJE CELKEM 78 798,6 +90,0 78 888,6

v tis. Kč

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

po rozpočtovém opatření č. 4
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B. VÝDAJE
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 4

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 537,0 15 537,0

Platy zaměstnanců 7 450,0 7 450,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 988,0 1 988,0

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

Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO

apod.)
45,0 45,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh.

majetek
540,0 540,0

Energie a PHM 120,0 120,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 120,0 120,0

Ostatní služby 854,0 854,0

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

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

Opravy a udržování ÚMO 150,0 150,0

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

Zabezpečení voleb 800,0 800,0

Stožár na vlajku 50,0 50,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 19 186,0 19 186,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0 90,0

Péče o zeleň 8 400,0 8 400,0

- zeleň (4 500,0) (4 500,0)

- seč trávníků (3 900,0) (3 900,0)

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

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

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

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

- sluneční pláž (3 200,0) (3 200,0)

- drobné investice (550,0) (550,0)

Středisko úklidových prací 2 576,0 2 576,0

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

27  DOPRAVA 5 880,0 0,0 5 880,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 +20,0 100,0

Opravy a udržování komunikací 4 500,0 4 500,0

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

Investice - doprava 1 270,0 -20,0 1 250,0

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

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

- Mladých - jih - PD (320,0) (320,0)

- investice ostatní vč. PD (400,0)  (-20,0) (380,0)
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33 DOTACE A DARY 245,0 +22,0 267,0

Rezerva na dotace 50,3 -31,0 19,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti - +15,0 15,0

- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - podpora dovedností klientů - +7,0 7,0

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Vánoční koncert - +9,0 9,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 +22,0 67,0

34 KULTURA 2 767,0 +90,0 2 857,0

Knihovna 1 270,0 1 270,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 497,0 +90,0 1 587,0

SOCIÁLNÍ FOND 891,6 891,6

Použití sociálního fondu 891,6 891,6

REZERVY                                                                      9 951,5 -22,0 9 929,5

Rezerva rady městského obvodu 40,0 -7,0 33,0

Rezerva starosty 40,0 -15,0 25,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 9 856,5 +0,0 9 856,5

CELKEM 54 458,1 +90,0 54 548,1

KONSOLIDACE 24 340,5 24 340,5

Převody do rozpočtu města 23 644,2 23 644,2

Náklady na svoz odpadu 8 611,5 8 611,5

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

Náklady na GDPR 32,7 32,7

Sociální fond 696,3 696,3

Příděl do sociálního fondu 696,3 696,3

VÝDAJE CELKEM 78 798,6 +90,0 78 888,6
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