
MĚSTSKÝ  OBVOD  PARDUBICE  I I 
Úřad městského obvodu Pardubice II 
Odbor vnitřních věcí 
                                                             

Z á p i s 
z 33. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 21. 11. 2012  
v 16,30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:  Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing.         
                 Jaroslav Vávra 
                  

     Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD 
                 ke zprávě č. 17 přítomni Ing. Lea Tomková, ředitelka SmP a.s. a Ing. Vlastislav 
                 Šanda, vedoucí divize Agroservis SmP a.s. 
   
Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání.  
 
Program : 1. Žádosti – nakládání s pozemky 
                 2. Vyjádření k územnímu řízení 
                 3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2012 
                 4. Poskytnutí odměn členům komise rady 
                 5. Příspěvky z rozpočtu na rok 2012 
                 6. Rozpočtové opatření č. 5 
                 7. Vnitřní předpis č. 006 – stravování zaměstnanců 
                 8. Stanovení pravidel použití sociálního fondu na rok 2013 
                 9. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2013 
               10. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2013 
               11. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 12. 12. 2012  
               12. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2013 
               13. Projednání souhlasu s výkonem agendy o ochraně ovzduší, kterou dle zvláštních 
                     zákonů vykonávají orgány obcí, magistrátem města  
               14. Projednání návrhu novely Statutu města Pardubice s účinností od 1. 1. 2013 
               15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
                     sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
               16. Knihovní řád Knihovny městského obvodu Pardubice II 
               17. Smlouvy   
 
Zprávy byly projednávány v pořadí č. 17 a dále  1 – 16. 
 
17. Smlouvy 
Starosta k projednávanému bodu ve věci návrhů na uzavření smluv na rok 2013 uvedl, že se jedná 
o 4 smlouvy, které jsou navrženy uzavřít se SmP a.s. a současně byla rada informována o nabídce firmy 
SmP na poskytování dalších služeb jako je péče o stromy, rozšíření péče o zeleň – zahradnické práce, 
zajištění sečí travnatých ploch v celém MO i s návrhem způsobu provedení sečí.Vysvětlení nabídky 
podala ředitelka SmP a.s. a vedoucí divize Agroservis. Členové rady vedli diskusi s tím, že k posouzení 
využití nabídky a rozhodování o ní je nutné získat další podklady/ rozsah a objem prací, finanční 
náročnost, posouzení možností rozpočtu městského obvodu apod./.  
V návrzích na usnesení je obsaženo smluvní zajištění činností, které se každoročně opakují. Hlasováno 
o návrzích: 
 



Usnesení č. 336 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o obchodní spolupráci se Službami města 
Pardubic a.s. (ošetřování veřejné zeleně zahradnicemi v roce 2013) s cenou 975 808,- Kč bez 
DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
                              
Usnesení č. 337 
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo č. AG - MO II 01/2013 se 
Službami města Pardubic a.s. (zabezpečení provozu fontán v roce 2012). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 338 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. O - MO II 01/2013 se Službami 
města Pardubic a.s. (velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 339 
Rada městského obvodu schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. K - MO II 01/2013 se Službami 
města Pardubic a.s. (údržba a opravy komunikací). 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 340 
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. na údržbu sorbčních vpustí v roce 2013 s předpokládanou cenou 
115 200,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 341 
Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na technickou pomoc 
v oblasti městské zeleně na rok 2013 se společností Zahradní architektura Pardubice s.r.o. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
1. Žádosti – nakládání s pozemky 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 342 
Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Pavla Hurty o prodej st.p.č. 10646, a částí 
p.p.č. 3638/4 (o výměře 125 m2), 3617/1 (118 m2), 3618/5 (115 m2) a 3612/1 (1180 m2) před 
kolaudací stavby multifunkčního zařízení z důvodu možnosti čerpání úvěru na dokončení 
rozestavěné stavby s tím, že doporučuje z praktických důvodů ponechat hranici tvořenou 
obrubníkem chodníku a otázku veřejného osvětlení řešit věcným břemenem. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 



2. Vyjádření k územnímu řízení 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 343 
Rada městského obvodu nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Optický 
kabel - Polabiny, Poděbradská, Propojení domů čp. 93 ul. Poděbradská a čp. 123 ul. 
Družstevní“ investora J. Stodoly. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 344 
Rada městského obvodu nemá námitek k vydání územního souhlasu na stavbu „Přístavba 
zastřešené manipulační plochy v areálu JIP majetková - Pardubice“. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 10. 2012 
S čerpáním seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 345 
Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.10.2012 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Poskytnutí odměn členům komise rady 
Ing. Vávra přednesl návrh na poskytnutí odměny členů komise ŠKMS za práci v roce 2012. Projednáno 
bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 346 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh předsedy komise rady pro školství, 
kulturu, mládež a sport na poskytnutí odměny za práci v komisi v roce 2012 každému členovi, 
který není členem zastupitelstva městského obvodu, a to ve výši 800 Kč. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Příspěvky z rozpočtu na rok 2012 
S podanými žádostmi o příspěvky seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno 
o návrhu: 
Usnesení č. 347 
Rada městského obvodu 
- doporučuje přesun finančních prostředků ve výši 15 000 Kč z rezervy na příspěvky kapitoly   
Kultury do rezervy na příspěvky kapitoly Školství, mládež tělovýchova 
- schvaluje návrh na poskytnutí příspěvků z rozpočtu na rok 2012 v rozsahu přílohy tohoto   
usnesení 
- ukládá zařadit přesun finančních prostředků a poskytnutí příspěvků do rozpočtu na rok 2012   
rozpočtovým opatřením 
T: 21. 11. 2012 
Z: Ing. Střižíková, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 



6. Rozpočtové opatření č. 5 
S úpravami rozpočtového opatření seznámila členy rady M. Boháčková, odůvodnila jednotlivé změny. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 348 
Rada městského obvodu 

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 5 a ukládá předložit jej zastupitelstvu 
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozsahu přílohy tohoto 

usnesení schválit 
T: 21. 11. 2012 
Z: Ing. Střižíková, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                          pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 7. Vnitřní předpis č. 006 – stravování zaměstnanců 
S novým zněním vnitřního předpisu seznámila členy rady M. Boháčková. Projednáno bez připomínek. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 349 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje novelu vnitřního předpisu č. 006 o stravování 
zaměstnanců v rozsahu přílohy tohoto usnesení za podmínky schválení Pravidel použití 
sociálního fondu na rok 2013 zastupitelstvem městského obvodu. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Stanovení pravidel použití sociálního fondu 
Členové rady projednali připravený návrh pravidel použití sociálního fondu bez připomínek. Hlasováno 
o návrhu: 
Usnesení č. 350 
Rada městského obvodu projednala návrh Pravidel pro použití sociálního fondu na rok 2013  a 
ukládá návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu ke schválení. 
T: 12. 12. 2012 
Z: M. Boháčková, tajemník 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2013 
Počet zaměstnanců se stanovuje každoročně pro úřad městského obvodu, knihovnu i střediska 
úklidových prací, návrh se neliší oproti letošnímu roku. Projednáno bez připomínek. Hlasováno 
o návrhu: 
Usnesení č. 351 
Rada městského obvodu 
- bere na vědomí informaci o počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu a 
organizačních složek městského obvodu v roce 2012 a 2013 
- souhlasí s dočasně vytvořeným pracovním místem  na posílení správy daní a poplatků 
do 30.6.2013,  
- stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu v roce 2013 
na 14,5 /přepočtený počet/ 
- stanovuje počet zaměstnanců knihovny městského obvodu v r. 2013 na 1,7 /přepočtený počet/ 
- stanovuje počet zaměstnanců střediska úklidových prací v r. 2013 na 5,5 /přepočtený počet/ 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 



 
10. Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2013 
S návrhem, resp. postupným sestavováním byla rada seznamována, předložena je verze ke schválení 
zastupitelstvem na prosincovém zasedání. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 352 
Rada městského obvodu  

- projednala návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2013 v rozsahu přílohy  
k tomuto usnesení 

- ukládá tento návrh předložit zastupitelstvu a doporučuje jej ke schválení 
T: 12. 12. 2012 
Z: Ing. Střižíková, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 12. 12. 2012  
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 353 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 12. 12. 2011 takto: 
        1.    Zpráva starosty 

2.    Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2012 
3.    Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva 
4.    Pravidla sociálního fondu na rok 2013 
5.    Rozpočet na rok 2013 
6.    Informativní zprávy 

        7.    Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Termíny jednání rady a zastupitelstva městského obvodu v roce 2013 
Projednáno bez  připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č.354 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje stanovení termínů pro jednání rady a 
zastupitelstva městského obvodu v roce 2013 takto: 
 
rada městského obvodu                                                    zastupitelstvo městského obvodu 
 
16.1., 6.2., 27.2., 20.3.                                                             27. 3. 
10.4., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6.                                                   26. 6. 
24.7., 14.8., 11.9.,                                                                    25. 9. 
9.10., 30.10., 20.11., 11.12.                                                     18.12. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Projednání souhlasu s výkonem agendy o ochraně ovzduší, kterou dle zvláštních zákonů 
vykonávají orgány obcí, magistrátem města 
Starosta seznámil členy rady s požadavkem MmP k vydání nového souhlasu k výkonu přenesené 
působnosti dle zákona o ochraně ovzduší. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 355 
Rada městského obvodu projednala předloženou zprávu a doporučuje zastupitelstvu schválit 
udělení souhlasu s vyhrazením přenesené působnosti orgánů obcí, kterou vykonává  Úřad 



městského obvodu Pardubice II, v oblasti agendy dle zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší, 
magistrátu města. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Projednání návrhu novely Statutu města Pardubice s účinností od 1. 1. 2013 
M.Boháčková seznámila členy rady s jednotlivými návrhy změn do statutu města, odůvodnila 
předložený návrh na usnesení. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 356 
Rada městského obvodu projednala návrh na novelu, resp. na změnu Obecně závazné vyhlášky 
č.12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, ze dne 9. 11. 2012 takto: 
1. souhlasí 
-  s čl. 1 odst. 1 a 2 - vypuštění kolegia starostů a provedení úprav ve statutu 
-  s čl. 1 odst. 3, 4 a 5 - úprava textu 
-  s čl. 1 odst. 7 - úprava textu 
-  s čl. 1 odst. 9 a 10 -  souhlas s výkonem agend dle přílohy č. 2 statutu, odst. 2- /usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu ze dne 21. 11. 2012/ 
-  s čl. 1 odst. 11 a 12 - vypuštěním neúčinných ustanovení statutu 
-  s čl. 1 odst. 14 a 15 – úprava textu 
-  s čl. 1 odst. 16 – doplnění nemovitosti 
 
2. nesouhlasí 
-  s čl. 1 odst. 6 – úprava textu, resp. doplnění, požadujeme upřesnit, resp. vyjmout  
komunikace 
-  s čl. 1 odst. 8 – požadujeme úpravu tak, aby za závorkou stávajícího textu statutu byla tečka a 
dále uvedený text vypustit 
 
3. požaduje 
-  do čl. 21 bod 2 statutu zapracovat text: 

Primátor města Pardubice, jeho náměstci, popřípadě pověření členové rady města, mají    
právo účastnit se jednání zastupitelstva a rady městského obvodu, nejsou-li jejich členy, a to 
s hlasem poradním. 

-  do čl. 21 bod 3 statutu zapracovat text: 
Starosta a místostarosta městského obvodu mají právo zúčastnit se jednání Zastupitelstva a 
Rady města Pardubic, nejsou-li jejich členy, a to s hlasem poradním. 

-  zapracovat nový zdroj příjmové stránky rozpočtu do přílohy č. 3 statutu, a to odvod z loterií a     
podobných her, a to jedné z variant – procento z odvodu z loterií a podobných her nebo 
zvýšením koeficientu v oblasti sdílených daní /transferů/ 

-  aby v příloze č. 1 statutu odst. 3 na úseku životního prostředí, byl upraven text: 
m) vykonávají vlastnická práva k dřevní hmotě vytěžené v rámci kácení dřevin 
rostoucích mimo les na veřejně přístupných pozemcích ve vlastnictví města. a ve správním 
řízení o povolení tohoto kácení vykonávají vlastnická práva k pozemkům, na nichž tyto 
dřeviny rostou dle dohody ze dne 26. 3. 2012. 

Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
M. Boháčková odůvodnila změny v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za odpady pro rok 
2013 – návaznost na novelu zákona o místních poplatcích, změna okruhu poplatníků, povinnost platit 



poplatek i za byt, kde nikdo není hlášen k trvalému pobytu, návrhy na osvobození. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 357 
Rada městského obvodu projednala návrh nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  bez připomínek s tím, že nebyla posuzována výše poplatku na rok 2013. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
16. Knihovní řád Knihovny městského obvodu Pardubice II 
M. Boháčková předložila návrh na úpravu Knihovního řádu Knihovny MO Pardubice II s tím, že byly 
zvýšeny sankce  za 1. a 2. upomínku v ceníku, vypuštěny byly poplatky z prodlení /nevybíraly se/, 
upřesněn byl přístup občanů ke knihovnímu fondu, a to pouze pro držitele čtenářského průkazu 
/důvodem je zamezit půjčování více lidmi na jeden průkaz/. Projednáno bez připomínek. Hlasováno 
o návrhu: 
Usnesení č. 358 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Knihovní řád Knihovny městského obvodu 
Pardubice II s účinností od 1. 1. 2013. 
Výsledek hlasování:                                                                         pro 5 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Příloha k usnesení č. 345, 347, 348, 349, 352. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin. 
 
  
 
 
………………………………….                                           …………………………………… 
                  místostarosta                                                                                         starosta                  



Příloha k usnesení č. 345

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 11 678,0 13 368,0
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 171,9) (+19 796,5)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-5 200,7)

(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 064,3) (-1 227,8)

Správní poplatky 350,0 300,6
 - za VHP 100,0 96,0

 - ostatní 250,0 204,6

Místní poplatky 10 680,0 10 455,0
 - poplatky ze psů 700,0 606,4

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0 909,9

 - poplatky z VHP 380,0 380,0

 - poplatek za odpady 8 600,0 8 558,7

Výtěžek z provozu VHP 665,5 665,5

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 130,0 128,6
Přijaté sankční platby 70,0 66,9
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -
Příjmy ostatní 32,0 30,8
Příjmy knihovna 60,0 46,7
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 3,7
Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 380,0

DOTACE

Neinvestiční dotace na Staročeskou pouť 7,0 7,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  24 282,5 25 452,8

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011 12 998,9 -5 329,8

CELKEM 37 281,4 20 123,0

SOCIÁLNÍ FOND -301,5 -203,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 36 979,9 19 920,0

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Aktuální rozpo čet

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31.10.2012

Čerpání k 31.10.2012
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 922,0 7 519,7

Platy zaměstnanců 4 500,0 3 622,1

Odměny – členové zastupitelstva 1 255,0 1 026,4

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 13,5

Sociální pojištění 1 390,0 1 079,8

Zdravotní pojištění 534,0 422,5

Ostatní povinné pojistné 20,0 19,5

Ochranné pomůcky 16,0 8,6

Odborná literatura, zákony 25,0 19,4

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)50,0 3,5

Další materiál 140,0 80,1

Voda 40,0 36,7

Teplo 66,0 65,1

Elektřina 105,0 86,5

Pohonné hmoty 20,0 11,7

Služby pošt 376,0 261,2

Služby telekomunikací 65,0 42,1

Poplatky bance 80,0 61,8

Pronájem garáže 12,0 11,8

Poradenské služby 65,0 12,0

Školení, vzdělávání 60,0 34,8

Ostatní služby 483,0 392,8

 -  příspěvek na stravování (76,0) (59,9)

 -  ost. služby (407,0) (332,9)

Opravy a udržování ÚMO 80,0 71,2

Software 30,0 -

Cestovné 18,0 4,1

Pohoštění 20,0 6,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 52,0 32,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,2

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 3,0

Zabezpečení krajských voleb 300,0 86,7

Záloha pokladně - 2,6
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 628,0 6 909,7

Voda (veřejnost) 10,0 3,4
Elektrická energie (veřejnost) 30,0 21,5

Poradenství, konzultace, studie       40,0 32,8

Péče o zeleň 4 255,0 3 223,1

- zeleň (2 461,7) (1 794,0)

- seč trávníků (1 788,3) (1 443,8)

- DPH - převod na MmP (5,0) (-14,7)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 150,0 850,3

Odpady 1 485,0 928,5

(náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (+5 200,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-5 200,7)

- zeleň (95,0) (58,2)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (152,0)

- komunální odpad (1 160,0) (718,3)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 632,8

Středisko úklidových prací 1 658,0 1 217,3

  - platy zaměstnanců 1 050,0 812,6

  - sociální pojištění 273,0 203,1

  - zdravotní pojištění 95,0 72,7

  - ostatní povinné pojištění 5,0 4,1

  - ochranné pomůcky 56,0 37,5

  - další materiál 20,0 5,1

  - DDHM vč. nářadí 40,0 8,6

  - voda 8,0 6,0

  - el. energie 12,0 8,3

  - služby telekomunikací 4,0 3,2

  - ostatní služby 70,0 50,3

    - příspěvek na stravování (30,0) (24,7)

    - ostatní služby (40,0) (25,6)

  - opravy a udržování 25,0 5,8

27  DOPRAVA 5 721,0 4 202,3

Poradenství, konzultace, studie 25,0 1,4
Opravy a udržování komunikací 4 266,0 3 876,0

Investice - doprava 1 430,0 324,9

- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 122,3) (1 285,1)

- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 064,3) (-1 227,8)

- centrum Polabiny 4 (172,0) (172,0)

- investice ostatní vč. PD (1 200,0) (95,6)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 363,7 282,2

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 10,0 10,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž 12,0 12,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy 15,0 15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 40,0 40,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže 10,0 10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 10,0 10,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 20,0
Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů 3,0 3,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 9,0 9,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 8,0 8,0
Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje 10,0 10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 20,0 20,0
Příspěvek JUNÁK - činnost 8,0 8,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0
Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti 9,0 9,0
Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí 3,0 3,0
Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti 6,0 6,0
Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles 20,0 20,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí 18,0 18,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo 5,0 5,0
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 6,8 6,2
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy 10,0 10,0
Rezerva na příspěvky 80,9 -

34 KULTURA 1 556,0 1 006,1

Knihovna 903,0 682,8
- platy zaměstnanců 450,0 360,0

- sociální pojištění 121,0 91,7

- zdravotní pojištění 42,0 33,0

- ostatní povinné pojištění 2,0 1,9

- ochranné pomůcky 6,0 1,2

- knihy 150,0 114,9

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -

- další materiál 20,0 9,4
- poštovné 4,0 1,5

- služby telekomunikací 7,0 6,1

- ostatní služby 61,0 53,5

   - příspěvek na stravování (11,0) (8,7)

   - ostatní služby (50,0) (44,8)

- opravy a udržování 10,0 2,6

- Velikonoce v knihovně 4,0 4,0

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 -

- Výtvarná soutěž 2,0 -

- Den otevřených dveří 3,0 3,0

- Vánoce v knihovně 4,0 -
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- rezerva na akce 5,0 -

Koncerty na Pergole 65,0 29,0

Staročeská pouť 267,0 117,0

Vánoční akce 76,0 -

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 42,3

Životní jubilea občanů – dárky 80,0 70,0

Příspěvek VUS Pce - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek Doli Klub - koncerty 15,0 15,0

Příspěvek IFAS 2012 20,0 20,0

Komorní filharmonie Pce - koncerty 10,0 10,0

Rezerva na příspěvky 35,0 -

REZERVY                                                                      9 789,2 0,0

Rezerva rady městského obvodu 32,0 -

Rezerva starosty 0,0 -

Rezerva místostarosty 5,0 -

Rezerva rozpočtu 9 752,2 -

VÝDAJE   CELKEM 36 979,9 19 920,0
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1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 31.10.2012

Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

301,5 241,4

Zůstatek účtu k 31.12.2011 22,0 22,0

PŘÍJMY CELKEM 323,5 263,4

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 111,2

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 58,6

Příspěvek na ozdravný program 44,0 31,0

Poplatky za vedení účtu 3,0 2,2

Rezerva fondu 12,0 -

VÝDAJE CELKEM 323,5 203,0

Zůstatek
-

60,4

CELKEM 323,5 263,4

k 31.10.2012

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II



Poř. č. Žadatel - ŠMT Účel použití
Požad. 

příspěvek
Celkovén

áklady
Finanč. 
kontrola

Projednáno v 
RMO dne 

21.11.2012
Určení příspěvku

42. ZŠ Polabiny III
Polabinská vánoční 
laťka

2 500,- 3 500 ano náklady organizace akce pro děti

43. ZŠ Polabiny III
Pískání u vánočního 
stromu

2 500,- 3 500      ano náklady organizace akce pro děti i veřejnost 

44. MŠ Odborářů
Vánoční jarmark,den 
otevřených dveří

5 000,- 8 000 ano náklady organizace akce pro děti

45.
2222 ŠK 
Polabiny,šach.škola

materiálové vybavení 
šachové školy

       10 000,- 20 000,- ano náklady materiálového a výukového vybavení

46. ZUŠ Pardubice-Polabiny
Vánoční koncerty a 
výchovné pořady dětí

       15 000,- 18 500,- ano nákl. na org. Ván.konc. a vých. pořadů pro děti 

Celkem 35 000,-

rezerva - 25650 Kč

přesun z rezervy-15000Kč

zůstatek 5 650 Kč

Přehled žadatel ů o příspěvky z rozpo čtu MO Pardubice II na rok 2012 k projednání v RMO d ne 21.11.2012 - usnesení č. 347    
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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  
čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu 

Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 
 
 

 
 
1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2012 se navyšují o    113,9 tis. Kč 
     

− položka příjmy z úroků se navyšuje o    15,0 tis. Kč 
− vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení krajských voleb ve výši  300,0 tis. Kč 
− zařazuje se neinvestiční dotace na zabezp. krajských voleb ve výši  380,0 tis. Kč 
− zařazuje se neinvestiční dotace na zabezp. prezident. voleb ve výši      6,0 tis. Kč 
− zařazují se prostředky finančního vypořádání s exekutorským úřadem 

       za rok 2012 ve výši    12,9 tis. Kč 
 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 
 

 
− v části vnitřní správa se výdaje zvyšují o  106,0 tis. Kč 

(navýšení je souhrnem částek dotace na krajské volby (rozdíl), prezidentské volby a 
částky přesouvané z rezervy RMO, všechny ostatní úpravy jsou kryty z prostředků 
kapitoly) 

 
• položka odborná literatura, zákony se zvyšuje o      5,0 tis. Kč  

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výpočet. techniky)  
   se snižuje o    12,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka opravy a udržování ÚMO se zvyšuje o    10,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o                        20,0 tis. Kč 
                     (přesun z rezervy RMO; usnesení RMO č. 320 ze dne 10.10.2012)   
                   

• položka výpočetní technika (DHM + DDHM) se snižuje o    12,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka zabezpečení krajských voleb se zvyšuje o    80,0 tis. Kč 
(úprava na výši dle dotace) 
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• zařazuje se položka zabezpečení prezidentských voleb ve výši    15,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 
 

− v části životní prostředí se výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi 
položkami 

 
• položka péče o veřejná prostranství se snižuje o       5,0 tis. Kč 

(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se zvyšuje o      5,0 tis. Kč  
                     (úprava na předpokládanou skutečnost) 

 
 
− v části doprava dochází k navýšení o  100,0 tis. Kč  
 

• položka opravy a udržování komunikací se zvyšuje o  100,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 
 

− v části školství, mládež, tělovýchova se výdaje zvyšují o    15,0 tis. Kč 
 

• zařazuje se příspěvek ZŠ Polabiny I ve výši    13,3 tis. Kč 
• zařazuje se příspěvek DDM Alfa ve výši    22,0 tis. Kč 
• zařazuje se příspěvek SKL Polabiny ve výši    20,0 tis. Kč 

(usnesení RMO č. 331 ze dne 31.10.2012) 
• zařazuje se příspěvek ZŠ Polabiny III ve výši      5,0 tis. Kč 
• zařazuje se příspěvek MŠ Polabiny III ve výši       5,0 tis. Kč 
• zařazuje se příspěvek 2222 ŠK Polabiny ve výši     10,0 tis. Kč 

(viz předchozí bod jednání; vše přesun z rezervy kapitoly) 
• zařazuje se příspěvek ZUŠ Polabiny ve výši    15,0 tis. Kč 

(viz předchozí bod jednání; přesun z rezervy v kapitole kultura) 
• rezerva kapitoly se snižuje o    75,3 tis. Kč 
 
 

− v části kultura dochází ke snížení o    13,0 tis. Kč 
 

• v rozpočtu knihovny se výdaje zvyšují o       2,0 tis. Kč 
� položka ochranné pomůcky se snižuje o         3,0 tis. Kč 
� vyřazuje se položka drobný dlouhodobý majetek ve výši   10,0 tis. Kč 
� položka další materiál se snižuje o          5,0 tis. Kč 
� položka poštovné se snižuje o          1,0 tis. Kč 
� položka služby telekomunikací se zvyšuje o       1,0 tis. Kč 
� položka opravy a udržování se snižuje o       5,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka software ve výši      30,0 tis. Kč 
� vyřazuje se položka rezerva na akce ve výši       5,0 tis. Kč 

(vše úpravy na předpokládanou skutečnost) 
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• rezerva na příspěvky se snižuje o    15,0 tis. Kč 
(přesun do školství, mládež, tělovýchova – viz výše) 

 
 

− v části rezervy dochází ke snížení o        94,1 tis. Kč 
         

• rezerva rady městského obvodu se snižuje o    20,0 tis. Kč 
(přesun do vnitřní správy) 
 

• rezerva rozpočtu se snižuje o     74,1 tis. Kč 
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)  
 
 
 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
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A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Změny
+/-

Podíl na sdílených daních - DPH 11 678,0 11 678,0
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 171,9) (+24 171,9)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-7 429,6)

(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP) (-5 064,3) (-5 064,3)

Správní poplatky 350,0 350,0
 - za VHP 100,0 100,0

 - ostatní 250,0 250,0

Místní poplatky 10 680,0 10 680,0
 - poplatky ze psů 700,0 700,0

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

 - poplatky z VHP 380,0 380,0

 - poplatek za odpady 8 600,0 8 600,0

Výtěžek z provozu VHP 665,5 665,5

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 130,0 +15,0 145,0
Přijaté sankční platby 70,0 70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0
Příjmy ostatní 32,0 32,0
Příjmy knihovna 60,0 60,0
Příjmy z prodeje dřeva 10,0 10,0
Příjmy na zabezpečení krajských voleb 300,0 -300,0 0,0

DOTACE

Neinvestiční dotace na Staročeskou pouť 7,0 7,0
Neinvestiční dotace na zabezp. krajský voleb - +380,0 380,0
Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb - +6,0 6,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  24 282,5 +101,0 24 383,5

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011 12 998,9 +12,9 13 011,8

CELKEM 37 281,4 +113,9 37 395,3

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
Rozpočet na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 5)

Rozpočet po 
RO č. 5

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 
rozpočet



Příloha k usnesení č. 348

SOCIÁLNÍ FOND -301,5 -301,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 36 979,9 +113,9 37 093,8
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 922,0 +106,0 10 028,0

Platy zaměstnanců 4 500,0 4 500,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 255,0 1 255,0

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

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0 50,0

Sociální pojištění 1 390,0 1 390,0

Zdravotní pojištění 534,0 534,0

Ostatní povinné pojistné 20,0 20,0

Ochranné pomůcky 16,0 16,0

Odborná literatura, zákony 25,0 +5,0 30,0

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)50,0 -12,0 38,0

Další materiál 140,0 140,0

Voda 40,0 40,0

Teplo 66,0 66,0

Elektřina 105,0 105,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 376,0 376,0

Služby telekomunikací 65,0 65,0

Poplatky bance 80,0 80,0

Pronájem garáže 12,0 12,0

Poradenské služby 65,0 65,0

Školení, vzdělávání 60,0 60,0

Ostatní služby 483,0 483,0

 -  příspěvek na stravování (76,0) (76,0)

 -  ost. služby (407,0) (407,0)

Opravy a udržování ÚMO 80,0 +10,0 90,0

Software 30,0 30,0

Cestovné 18,0 18,0

Pohoštění 20,0 20,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 52,0 +20,0 72,0

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

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 -12,0 38,0

Zabezpečení krajských voleb 300,0 +80,0 380,0

Zabezpečení prezidentských voleb - +15,0 15,0
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 628,0 0,0 9 628,0

Voda (veřejnost) 10,0 10,0

Elektrická energie (veřejnost) 30,0 30,0

Poradenství, konzultace, studie       40,0 40,0

Péče o zeleň 4 255,0 4 255,0

- zeleň (2 461,7) (2 461,7)

- seč trávníků (1 788,3) (1 788,3)

- DPH - převod na MmP (5,0) (5,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 150,0 -5,0 1 145,0

Odpady 1 485,0 1 485,0

(náklady na svoz odpadu) (+7 429,6) (7 429,6)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 429,6) (-7 429,6)

- zeleň (95,0) (95,0)

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

- komunální odpad (1 160,0) (1 160,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0 +5,0 1 005,0

Středisko úklidových prací 1 658,0 1 658,0

  - platy zaměstnanců 1 050,0 1 050,0

  - sociální pojištění 273,0 273,0

  - zdravotní pojištění 95,0 95,0

  - ostatní povinné pojištění 5,0 5,0

  - ochranné pomůcky 56,0 56,0

  - další materiál 20,0 20,0

  - DDHM vč. nářadí 40,0 40,0

  - voda 8,0 8,0

  - el. energie 12,0 12,0

  - služby telekomunikací 4,0 4,0

  - ostatní služby 70,0 70,0

    - příspěvek na stravování (30,0) (30,0)

    - ostatní služby (40,0) (40,0)

  - opravy a udržování 25,0 25,0

27  DOPRAVA 5 721,0 +100,0 5 821,0

Poradenství, konzultace, studie 25,0 25,0

Opravy a udržování komunikací 4 266,0 +100,0 4 366,0

Investice - doprava 1 430,0 1 430,0

- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu (5 122,3) (5 122,3)

- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP (-5 064,3) (-5 064,3)

- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu (+172,0) (172,0)

- investice ostatní vč. PD (1 200,0) (1 200,0)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 363,7 +15,0 378,7

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 10,0 10,0

Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž 12,0 12,0

Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 15,0 15,0

Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR 40,0 40,0

Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže 10,0 10,0

Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 10,0 10,0

Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost 20,0 20,0

Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů 3,0 3,0

Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 9,0 9,0

Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 8,0 8,0

Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje 10,0 10,0

Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 20,0 20,0

Příspěvek JUNÁK - činnost 8,0 8,0

Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0

Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti 9,0 9,0

Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí 3,0 3,0

Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti 6,0 6,0

Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles 20,0 20,0

Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí 18,0 18,0

Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo 5,0 5,0

Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti 6,8 6,8

Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy 10,0 10,0

Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti - +13,3 13,3

Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti - +22,0 22,0

Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 2013 - +20,0 20,0

Příspěvek ZŠ Polabiny III - +5,0 5,0

Příspěvek MŠ Polabiny III - +5,0 5,0

Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - +10,0 10,0

Příspěvek ZUŠ Polabiny - +15,0 15,0
Rezerva na příspěvky 80,9 -75,3 5,6

34 KULTURA 1 556,0 -13,0 1 543,0

Knihovna 903,0 +2,0 905,0

- platy zaměstnanců 450,0 450,0

- sociální pojištění 121,0 121,0

- zdravotní pojištění 42,0 42,0

- ostatní povinné pojištění 2,0 2,0

- ochranné pomůcky 6,0 -3,0 3,0

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 -10,0 0,0
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- další materiál 20,0 -5,0 15,0

- poštovné 4,0 -1,0 3,0

- služby telekomunikací 7,0 +1,0 8,0

- ostatní služby 61,0 61,0

   - příspěvek na stravování (11,0) (11,0)

   - ostatní služby (50,0) (50,0)

- opravy a udržování 10,0 -5,0 5,0

- software - +30,0 30,0

- Velikonoce v knihovně 4,0 4,0

- Nejlepší dětský čtenář 2,0 2,0

- Výtvarná soutěž 2,0 2,0

- Den otevřených dveří 3,0 3,0

- Vánoce v knihovně 4,0 4,0

- rezerva na akce 5,0 -5,0 0,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 267,0 267,0

Vánoční akce 76,0 76,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0 65,0

Životní jubilea občanů – dárky 80,0 80,0

Příspěvek VUS Pce - koncerty 20,0 20,0

Příspěvek Doli Klub - koncerty 15,0 15,0

Příspěvek IFAS 2012 20,0 20,0

Příspěvek Komorní filharmonii Pce - koncerty 10,0 10,0

Rezerva na příspěvky 35,0 -15,0 20,0

REZERVY                                                                      9 789,2 -94,1 9 695,1

Rezerva rady městského obvodu 32,0 -20,0 12,0

Rezerva starosty 0,0 0,0

Rezerva místostarosty 5,0 5,0

Rezerva rozpočtu 9 752,2 -74,1 9 678,1

VÝDAJE   CELKEM 36 979,9 +113,9 37 093,8
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1. Příjmová část
Aktuální 
rozpočet

Změna +/-
Rozpočet po 

RO č. 5
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

301,5 301,5

Zůstatek účtu k 31.12.2011 22,0 22,0

PŘÍJMY CELKEM 323,5 0,0 323,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 142,0 142,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 122,5 122,5

Příspěvek na ozdravný program 44,0 44,0

Poplatky za vedení účtu 3,0 3,0

Rezerva fondu 12,0 12,0

VÝDAJE CELKEM 323,5 0,0 323,5

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 5)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2012
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STATUTÁRNÍ  M ĚSTO  PARDUBICE 

MĚSTSKÝ  OBVOD  Pardubice II 
Rada městského obvodu Pardubice II 

 
Vnitřní předpis  č. 006 

 
STRAVOVÁNÍ  ZAM ĚSTNANCŮ 

 
 
 
 

l. Na základě ustanovení § 236 a § 305 zákoníku práce stanovuje tento vnitřní předpis způsob 
   stravování zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Pardubice II a do organizačních  
   složek městského obvodu a dále uvolněného člena zastupitelstva městského obvodu Pardubice II. 
 
2. Stravování shora uvedeného okruhu zaměstnanců a uvolněného člena zastupitelstva je      
    umožněno prostřednictvím veřejných stravovacích zařízení, úřad městského obvodu  
    zajišťuje nákup stravenek. 
 
3. Stravenky jsou poskytovány za odpracovaný den /včetně pracovních dnů pracovní neschopnosti 
    zaměstnance z důvodu pracovního úrazu/. 
 
4. Hodnota stravenky  je stanovena ve výši 80,- Kč, z toho je hrazeno : 
 
                                                              zaměstnanec ÚMO                        starosta MO 
    - zaměstnavatelem                                       26,- Kč                                        0    Kč 
    - ze sociálního fondu                                    29,- Kč                                       55,- Kč 
    - zaměstnancem                                           25,- Kč                                       25,- Kč               
 
5. Vnitřní předpis č. 006 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013, dnem 31. 12. 2012 se ruší  vnitřní předpis     
    č. 006 ze dne 5. 11. 2008. 
 
6. Schváleno v radě městského obvodu usnesením č. 349 ze dne 21. 11. 2012. 
 
 
 
 
                                                                                                                      Jiří Srbek 
                                                                                                                        starosta  
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Rozpočtový 
výhled na rok 

2013                          
(bez odvodu 

odpadů)

Aktuální 
rozpo čet 2012 

(bez odvodu 
odpadů a ul. 
Kunětické)

Aktuální 
rozpo čet 2012 

(vč. odvodu 
odpadů a ul. 
Kunětické)

Varianta I. 
2013 

31.10.2012      
(bez odvodu 

odpadů)

Varianta I. 
2013 

31.10.2012     
(vč. odvodu 

odpadů)

Konečný 
návrh 2013      
(vč. odvodu 

odpadů)

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 48 160,0 49 473,8 36 979,9 44 987,0 37 669,5 35 980,7

1. Běžné příjmy 47 100,0 36 776,4 24 282,5 35 287,0 27 969,5 28 319,7

z toho transfer daní 27 400,0 24 171,9 24 171,9 24 172,0 24 172,0 24 522,2

- odvod podílu na odpady - - -7 429,6 - -7 317,5 -7 317,5

- doplatek ul. Kunětická - - -5 064,3 - - -

transfer dotace na sociální dávky 2 000,0 - - - - -

transfer dotace na volby - 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0

poplatky 14 700,0 11 030,0 11 030,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0

ostatní 3 000,0 1 274,5 1 274,5 515,0 515,0 515,0

2. Zůstatek z p ředchozího roku 1 500,0 12 998,9 12 998,9 10 000,0 10 000 ,0 8 000,0

3. Tvorba sociálního fondu -440,0 -301,5 -301,5 -300,0 -300,0 -339,0

VÝDAJE CELKEM 48 160,0 49 473,8 36 979,9 44 987,0 37 669,5 35 980,7

1. Běžné výdaje 40 950,0 32 227,3 24 797,7 31 567,5 24 250,0 24 905,0

z toho sociální dávky 2 000,0 - - - - -

provoz úřadu MO 13 200,0 9 922,0 9 922,0 9 900,0 9 900,0 10 218,0

 - z toho zajištění voleb - 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0

oblast životního prostředí 17 400,0 14 399,6 6 970,0 14 287,5 6 970,0 7 270,0

oblast dopravy 6 400,0 4 291,0 4 291,0 4 100,0 4 100,0 4 025,0

SÚP (samostatný rozpočet pro organizační složku) - 1 658,0 1 658,0 1 700,0 1 700,0 1 608,0

knihovna (samostatný rozpočet pro organizační složku) 1 350,0 903,0 903,0 980,0 980,0 841,0

oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory 500,0 1 016,7 1 016,7 500,0 500,0 843,0

ostatní 100,0 37,0 37,0 100,0 100,0 100,0

5 710,0 7 494,3 2 430,0 11 919,5 11 919,5 9 600,0

3. Rezervy 1 500,0 9 752,2 9 752,2 1 500,0 1 500,0 1 475,7

(uvedeno v tis. K č)

Předpoklad p říjmové a výdajové části rozpo čtu na r. 2013

2. Investice - oblast životního prost ředí a dopravy



Příloha k usnesení č. 352

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. K č)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 17 204,7
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (+24 522,2)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 317,5)

Správní poplatky 300,0
 - za VHP 50,0

 - ostatní 250,0

Místní poplatky 9 800,0
 - poplatky ze psů 700,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 000,0

 - poplatek za odpady 8 100,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 100,0
Přijaté sankční platby 50,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0
Příjmy ostatní 5,0
Příjmy knihovna 50,0
Příjmy z prodeje dřeva 10,0
Příjmy na zabezpečení prezidentských voleb 500,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 319,7

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2012 8 000,0

CELKEM 36 319,7

SOCIÁLNÍ FOND -339,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 35 980,7

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Návrh

Návrh rozpočtu MO Pardubice II
na rok 2013
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 218,0

Platy zaměstnanců 4 700,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 213,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0

Sociální pojištění 1 430,0

Zdravotní pojištění 545,0

Ostatní povinné pojistné 22,0

Ochranné pomůcky 15,0

Odborná literatura, zákony 30,0

Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)30,0

Další materiál 120,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 210,0

Pohonné hmoty 20,0

Služby pošt 350,0

Služby telekomunikací 65,0

Poplatky bance 80,0

Pronájem garáže 12,0

Poradenské služby 20,0

Školení, vzdělávání 60,0

Ostatní služby 466,0

 -  příspěvek na stravování (86,0)

 -  ost. služby (380,0)

Opravy a udržování ÚMO 100,0

Software 30,0

Cestovné 15,0

Pohoštění 25,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 30,0

Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0

Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0

Zabezpečení prezidentských voleb 500,0
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15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 878,0

Voda (veřejnost) 10,0
Elektrická energie (veřejnost) 30,0

Poradenství, konzultace, studie       40,0

Péče o zeleň 4 405,0

- zeleň (2 400,0)

- seč trávníků (2 000,0)

- DPH - převod na MmP (5,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0

Odpady 1 585,0

(náklady na svoz odpadu) (+7 315,5)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 315,5)

- zeleň (95,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (230,0)

- komunální odpad (1 260,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 000,0

Středisko úklidových prací 1 608,0

  - platy zaměstnanců 1 050,0

  - sociální pojištění 273,0

  - zdravotní pojištění 95,0

  - ostatní povinné pojištění 5,0

  - ochranné pomůcky 40,0

  - další materiál 10,0

  - DDHM vč. nářadí 20,0

  - energie (voda, teplo, el. energie) 32,0

  - služby telekomunikací 5,0

  - ostatní služby 58,0

    - příspěvek na stravování (33,0)

    - ostatní služby (25,0)

  - opravy a udržování 20,0

27  DOPRAVA 12 625,0

Poradenství, konzultace, studie 25,0
Opravy a udržování komunikací 4 000,0

Investice - doprava 8 600,0

- centrum Polabiny 4 (8 400,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0)
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33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,T ĚLOVÝCHOVA 200,0

Rezerva na příspěvky 200,0

34 KULTURA 1 484,0

Knihovna 841,0
- platy zaměstnanců 370,0

- sociální pojištění 99,0

- zdravotní pojištění 35,0

- ostatní povinné pojištění 2,0

- ochranné pomůcky 3,0

- knihy 150,0

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0

- další materiál 15,0
- energie (voda, el. en., teplo) 70,0
- poštovné 4,0

- služby telekomunikací 8,0

- ostatní služby 50,0

   - příspěvek na stravování (10,0)

   - ostatní služby (40,0)

- opravy a udržování 10,0

- Velikonoce v knihovně 4,0

- Nejlepší dětský čtenář 2,0

- Výtvarná soutěž 2,0

- Den otevřených dveří 3,0

- Vánoce v knihovně 4,0

Koncerty na Pergole 65,0

Staročeská pouť 250,0

Vánoční akce 80,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 65,0

Životní jubilea občanů – dárky 83,0

Rezerva na příspěvky 100,0

REZERVY                                                                      1 575,7

Rezerva rady městského obvodu 40,0

Rezerva starosty 40,0

Rezerva místostarosty 20,0

Rezerva rozpočtu 1 475,7

VÝDAJE   CELKEM 35 980,7
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1. Příjmová část Návrh

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu
finančních prostředků na platy a odměny

339,0

Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012 22,0

PŘÍJMY CELKEM 361,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 160,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 126,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0

Poplatky za vedení účtu 3,0

Rezerva fondu 30,0

VÝDAJE CELKEM 361,0

(v tis. Kč)

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2013
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MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II 
 
 

R o z p o č t o v é   p r o v i z o r i u m 
 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vyhlašuje rozpočtové provizorium na období 
od 1.1.2013 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2013 a současně 
stanovuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, následující pravidla a podmínky. 
 
 
A. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu 

po jeho schválení, nedochází k žádnému omezení. 
 
 

B. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po 
jeho schválení. 

 
 

Pro výdaje se v období rozpočtového provizoria stanovují podmínky takto: 
 

1. Výdaje na provoz úřadu městského obvodu a zabezpečení financování 
ostatních oblastí lze uskutečnit s tímto omezením: 

- nákupy materiálu jsou povoleny v nezbytně nutném rozsahu 
- úhrady faktur do výše odpovídající smluvním závazkům 
- opravy a udržování pouze v nezbytně nutných případech 
- zálohy na energie a služby se hradí dle harmonogramů stanovených 

dodavatelskými organizacemi 
- úhrady za činnosti v oblasti životního prostředí do výše odpovídající 

uzavřeným smlouvám (péče o veřejná prostranství, likvidace odpadů apod.) 
- nákup věcných darů souvisejících se životními výročími starších občanů pouze 

pro uvedené období 
- úpravy platů zaměstnanců je možné provést pouze dle nároků vyplývajících  

z ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a navazujících nařízení 
vlády 

- výdaje v souvislosti s financováním zřízených organizačních složek jsou 
povoleny v nezbytně nutném rozsahu 

 
2. Výjimky pro výdaje podléhají schválení radou městského obvodu. 

 
 
 
 
Vyhlášeno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 12.12.2012, usnesení č. 352. 
 


