
1 z 5 
 

  

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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 16. 12. 2020 v 17.00 hodin 

v Arše-Sboru církve bratrské, Lonkova 512, Pardubice 
 

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Bc. Kateřina Kosová, Ing. 
Gabriela Křížková, Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. 
David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga, Ing. Marta 
Vitochová, Adéla Zdráhalová 
Mgr. Monika Benešovská – tajemnice ÚMO 
 
 
Omluveni: - 
 
Neomluveni: -  
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a 
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Dále starosta uvedl, že dne 1. 12. 2020 byla pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva 
odeslána emailem členům zastupitelstva a dne 8. 12. 2020 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva pro veřejnost zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu. 
 
Vyzval ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva Alenu Zdráhalovou a Ing. Františka 
Weisbauera, aby se vyjádřili k zápisu. Alena Zdráhalová a Ing. Weisbauer prohlásili, že k zápisu 
neměli připomínky a zápis podepsali. 
 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise: Lubomír Hanzlík, Ing. David Roček 
 
Výsledek hlasování:  Pro     15      proti      0    zdržel se    0 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Metelka, Ing. Marta Vitochová 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Program: 
1. Zpráva starosty 
2. Rozpočtové opatření č. 7 
3. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
5. Poskytnutí odměn členům komise rady 
6. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva 
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7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
9. Informativní zpráva o investičních akcích 
10. Diskuse 
 
O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování:  Pro  15        proti    0      zdržel se    0 
 
 
1. Zpráva starosty 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová, požádala upřesnit umístění areálu Cihelna – 
sportovní. Starosta uvedl, že areál bude umístěn na východní straně, podél komunikace mezi 
zdymadlem a křižovatkou U Josefa. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo zprávu starosty na vědomí. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 7 
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 37 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 7 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro  15         proti      0        zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Změna Pravidel použití sociálního fondu 
Zprávu přednesla tajemnice Mgr. Benešovská. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č.38  
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schvaluje Pravidla použití sociálního fondu 
v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro  15         proti     0         zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021  
Zprávu přednesla Ing. Křížková. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
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Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 39 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schvaluje rozpočet MO Pardubice II na rok 2021 
v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
 
Výsledek hlasování:                                                       Pro 15 proti 0 zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Poskytnutí odměn členům komise rady  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová, dotázala se, proč v soupisu není členka komise paní 
xxx. Starosta vysvětlil, že odměny jsou koncipovány podle účasti na jednáních komise a paní xxx 
se letos žádného jednání nezúčastnila. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 40 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty městského 
obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2020 členům Komise školství, 
kultury a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto: 
xxx            500 Kč 
xxx     1 000 Kč 
xxx     1 000 Kč 
xxx     1 000 Kč 
 
Výsledek hlasování:                                                         Pro     15      proti      0        zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Poskytnutí odměn za práci ve výboru zastupitelstva  
Zprávu přednesl starosta. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 41 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty městského 
obvodu Pardubice II na poskytnutí odměny členům finančního výboru zastupitelstva (nečlenům 
zastupitelstva) takto: 
xxx      1 000 Kč 
xxx      1 500 Kč 
 
Výsledek hlasování:                                                        Pro      15     proti        0      zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu  



4 z 5 
 

Zprávu přednesl Mgr. Metelka. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasování o návrhu: 
Usnesení č. 42 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo předloženou kontrolní zprávu, tuto 
schvaluje a doporučuje přijatá usnesení zastupitelstva městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: -- 
  bez úkolu: 33 - 36 
- ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         -- 
 
Výsledek hlasování:                                                        Pro  15         proti    0          zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II 
Zprávu přednesl Mgr. Metelka. 
Byla otevřena rozprava.  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo Informativní zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru ZMO Pardubice II na vědomí. 
 

 
9. Informativní zpráva o investičních akcích 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se přihlásila paní Zdráhalová, která uvedla, že podél nového propojení stezek 
v ulici Kunětická není žádný odpadkový koš, stejně tak nejsou ani na stezce podél Labe. 
Starosta v reakci sdělil, že není přesvědčen o tom, že je zde umístění košů nutné. Pan 
Petružálek doplnil, že koše jsou u pěšiny u Labe. Mgr. Metelka zmínil postřeh, že okolo košů 
mnohdy vzniká nepořádek. 
Dále se přihlásila PhDr. Rubešová s tím, že nové lavice z dřevěných hranolů u stezky od Žlutého 
psa ke koupališti považuje za zbytečně velké a navrhla z nich vyrobit několik menších. Starosta 
uvedl, že lavice navrhl odbor hlavního architekta MmP a přestože jsou neobvyklé, nevypadají 
špatně. Starosta si nedovede představit jejich rozebírání, mimo jiné i proto, že na akci byla 
využita dotace EU a po dobu udržitelnosti nelze provádět změny. Ing. Weisbauer doplnil, že u 
tohoto mobiliáře neočekává příliš dlouhou životnost.  
Pan Petružálek připomněl slíbenou probírku zeleně u Pizzerie u křižovatky Kosmonautů – 
Poděbradská. Ing. Řezanina uvedl, že se s úpravami počítá. 
 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o investičních akcích 
na vědomí. 
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10. Diskuse 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta popřál přítomným do nového roku a vyslovil naději, že 
příští rok se již podaří uskutečnit tradiční akce obvodu, které letos musely být z důvodu 
nouzového stavu a dalších opatření zrušeny. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.05 hod. 
 
Přílohy k usnesení č. 37, 38, 39. 
  
 
.........………………………….                              
Mgr. Bc. Radek Hejný           
starosta 
  
 

 

Ověřovatelé:  

 
…………………………….…….        .........………………………….  
Ing. Marta Vitochová  Mgr. Jan Metelka 
 
Datum vyhotovení zápisu:  
Zapsala: Ilona Řezaninová 
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Městský obvod Pardubice II                
               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

 

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 
 

Rozpočtové opatření č. 7 
 
 

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

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

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

 

 

1. Finanční zdroje rozpočtu se snižují o        4 705,1 tis. Kč  
    

•  položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o       4 769,7 tis. Kč 

 položka přidělená sdílená daň – transfer z MmP se snižuje o     4 769,7 tis. Kč 

− v souvislosti s letošní pandemií nemoci COVID-19 bude nižší výběr daní, než bylo původně 

predikováno a dochází proto k adekvátnímu snížení. Oproti původně očekávané výši se 

jedná o pokles cca 12 %. 

 

•  položka správní poplatky se snižuje o                20,0 tis. Kč 

− vzhledem k dosavadnímu plnění je zřejmé, že položka v očekávané výši nebude naplněna, je 

tedy také navrženo její snížení 

 

•  položka místní poplatky se zvyšuje o               400,0 tis. Kč 

 položka poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšuje o        100,0 tis. Kč 
 položka poplatek za odpady se zvyšuje o                 300,0 tis. Kč 

− u obou položek je na základě dosavadního plnění naopak přistoupeno k jejich navýšení 

 

•  vyřazuje se položka příjmy z pronájmu pozemků (reklama) ve výši        300,0 tis. Kč 

− jedná se o částku, která byla každoročně ke konci roku zasílána městem na účty městských 

obvodů, nyní bylo rozhodnuto o tom, že prostředky budou od letošního roku součástí 

finančního vypořádání za uplynulý rok; částka tak bude obdržena v příštím roce 

 

•  vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev ve výši 
                     550,0 tis. Kč 

− městský obvod obdrží ještě do konce roku dotaci na zajištění uvedených voleb, proto je tato 

položka vyřazena 

 

•  zařazuje se položka přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev ve 
výši                      534,6 tis. Kč 

− výše celkových výdajů na zajištění voleb prozatím není známa, ale již nyní jsou výdaje  

o něco vyšší, než bude obdržená dotace; vzniklý rozdíl bude vypořádán v rámci finančního 

vypořádání v příštím roce 

 

 

 

 

Příloha k usnesení ZMO č. 37 ze dne 16. 12. 2020
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2. Výdajová část rozpočtu se snižuje o          4 705,1 tis. Kč 
 

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

•  položka cestovné se snižuje o                10,0 tis. Kč 

•  položka pohoštění se snižuje o            5,0 tis. Kč 

− v obou případech nebudou prostředky v plánované výši vyčerpány, jejich část je proto 

navrženo přesunout na položku týkající se zabezpečení voleb 

 

•  položka zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev se zvyšuje o          15,0 tis. Kč 

− členům okrskových volebních komisí byly navýšeny odměny za výkon jejich funkce, původně 

počítaná částka na zajištění voleb tak nebude postačující a musí být navýšena 

 

V kapitole dary a dotace se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

•  rezerva na dotace se zvyšuje o    30,1 tis. Kč 

− jedná se o částku ve výši nepřijatých a vrácených dotací 

 

•  vyřazuje se dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu – odborná stáž v Německu ve výši     4,5 tis. Kč 

•  dotace ZŠ Družstevní – akce pro děti a rodiče se snižuje o      3,8 tis. Kč 

•  vyřazuje se dotace ZŠ npor. Eliáše – akce pro děti a rodiče ve výši      6,8 tis. Kč 

•  dotace Klasické hudbě mladým, z.s. – koncerty se snižuje o      9,5 tis. Kč 

•  dotace MŠ Brožíkova – akce pro děti se snižuje o      5,5 tis. Kč 

− ve všech případech se jedná o neuskutečnění aktivit z důvodu pandemie, první tři uvedení 

příjemci dotaci vrátili zpět na účet městského obvodu, zbylí dva odmítli dotaci přijmout 

 
V části rezervy dochází ke snížení o          4 705,1 tis. Kč 

         

•  rezerva rozpočtu se snižuje o          4 705,1 tis. Kč         

− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 

 

 

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění. 
 

 

Po rozpočtovém opatření č. 7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 15 610,2 -4 769,7 10 840,5

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (40 246,1) (-4 769,7) (35 476,4)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 866,7) (-8 866,7)

(RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP) (-6 930,0) (-6 930,0)

(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP) (-8 547,4) (-8 547,4)

(kamery na monitoring veř. prostranství (2ks) - transfer na MmP) (-219,2) (-219,2)

(náklady na GDPR - transfer na MmP) (-72,6) (-72,6)

Správní poplatky 150,0 -20,0 130,0

Místní poplatky 11 750,0 +400,0 12 150,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 550,0 +100,0 1 650,0

 - poplatek za odpady 9 700,0 +300,0 10 000,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 110,0 110,0

Přijaté sankční platby 100,0 100,0

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

Příjmy ostatní 30,0 30,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 -550,0 0,0

DOTACE

Přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev - +534,6 534,6

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 650,2 -4 705,1 23 945,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 + fin. vypoř. s městem za rok 2019 24 918,0 24 918,0

CELKEM 53 568,2 -4 705,1 48 863,1

SOCIÁLNÍ FOND -527,0 -527,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 53 041,2 -4 705,1 48 336,1

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2020

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Rozpočet po 

RO č. 7

Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

(po rozpočtovém opatření č. 7)

Rozpočtové opatření č. 7 - tabulková část Stránka 1 z 5



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  14 605,4 0,0 14 605,4

Platy zaměstnanců 7 000,0 7 000,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0 15,0

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 955,0 2 955,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 310,0 310,0

Drobný dlouhodobý majetek 220,0 220,0

Energie a PHM 115,0 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0 350,0

Školení, vzdělávání 100,0 100,0

Poradenství, konzultace, studie 17,4 17,4

Ostatní služby 643,0 643,0

 -  příspěvek na stravování (143,0) (143,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 120,0 120,0

Cestovné 30,0 -10,0 20,0

Pohoštění 30,0 -5,0 25,0

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

Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 550,0 +15,0 565,0

Stavební úpravy pokladny 300,0 300,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 618,0 15 618,0

Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) 30,0 30,0

Energie (voda, el. energie) 50,0 50,0

Poradenství, konzultace, studie       80,0 80,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0 10,0

Péče o zeleň 7 900,0 7 900,0

- zeleň (4 300,0) (4 300,0)

- seč trávníků (3 600,0) (3 600,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0 1 600,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 050,0 1 050,0

- sluneční pláž (150,0) (150,0)

- kontejnerové stání Lidická (200,0) (200,0)

- kontejnerové stání J. Tomana (300,0) (300,0)

- drobné investice (400,0) (400,0)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) - podíl MO (219,2) (219,2)

- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) - transfer na MmP (-219,2) (-219,2)

Středisko úklidových prací 3 098,0 3 098,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 795,0 2 795,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 156,0 156,0

  - energie (voda, el. energie) 30,0 30,0

  - ostatní služby 97,0 97,0

    - příspěvek na stravování (67,0) (67,0)
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    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 11 085,0 11 085,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 480,0 2 480,0

Besedy s občany k plánovaným akcím 10,0 10,0

Ostatní záležitosti dopravy 20,0 20,0

Investice - doprava 8 495,0 8 495,0

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu (8 547,4) (8 547,4)

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP (-8 547,4) (-8 547,4)

- RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu (6 930,0) (6 930,0)

- RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP (-6 930,0) (-6 930,0)

- Sever - centrum - PD (900,0) (900,0)

- Brožíkova - 2. etapa (3 900,0) (3 900,0)

- J. Potůčka - PD (200,0) (200,0)

- K. Šípka - PD (65,0) (65,0)

- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa (2 200,0) (2 200,0)

- Mladých - jih - PD (430,0) (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD (500,0) (500,0)

- investice ostatní vč. PD (300,0) (300,0)

33 DOTACE A DARY 245,0 0,0 245,0

Rezerva na dotace 1,1 +30,1 31,2

- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu 4,5 -4,5 0,0

- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů 6,5 6,5

- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu 8,0 8,0

- dotace ROB Pardubice - letní soustředění 6,0 6,0

- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS - 26. bienále 11,5 11,5

- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče 8,2 -3,8 4,4

- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže 25,5 25,5

- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů 4,0 4,0

- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu 9,0 9,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče 6,8 -6,8 0,0

- dotace MIREA denní stacionář - podpora nácviku prac. činností klientů 8,0 8,0

- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky 10,3 10,3

- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaj 18,6 18,6

- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - koncerty 18,0 -9,5 8,5

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti 11,5 -5,5 6,0

- dotace MŠ Mladých - akce pro děti 9,5 9,5

- dotace SK Lvíček - provoz klubu, příměstské kempy 33,0 33,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 45,0 45,0

34 KULTURA 2 495,0 2 495,0

Knihovna 1 205,0 1 205,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 795,0 795,0

- knihy 150,0 150,0

Rozpočtové opatření č. 7 - tabulková část Stránka 3 z 5



- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 58,0 58,0

- ostatní služby 112,0 112,0

   - příspěvek na stravování (17,0) (17,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (95,0) (95,0)

- opravy a údržba 70,0 70,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 100,0 100,0

Staročeská pouť 374,0 374,0

Vánoční akce 300,0 300,0

Masopust 1,0 1,0

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

Polabinské čarodějnice 15,0 15,0

Den dětí 50,0 50,0

Drakiáda 10,0 10,0

Řemenové motocykly 10,0 10,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 130,0

Oprava plastiky "Plachetnice" 150,0 150,0

Besedy s občany 5,0 5,0

REZERVY                                                                      8 992,8 -4 705,1 4 287,7

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 15,0 15,0

Rezerva rozpočtu 8 897,8 -4 705,1 4 192,7

VÝDAJE   CELKEM 53 041,2 -4 705,1 48 336,1
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1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna + / -

Rozpočet po 

RO č. 7

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 527,0 527,0

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 113,7 113,7

PŘÍJMY CELKEM 640,7 640,7

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 233,0 233,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 130,0 130,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 70,0 70,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí 35,0 35,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 170,7 170,7

VÝDAJE CELKEM 640,7 640,7

na rok 2020

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

(po rozpočtovém opatření č. 7)
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II 
 

 
Pravidla použití sociálního fondu  

 

V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, v platném znění (dále jen 

vnitřní předpis) se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu na: 

- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců  

- poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců 

- poskytování příspěvku na volnočasové aktivity 

- poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu  

 
1. Příspěvek na stravování  

Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek 

v hodnotě 120 Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům zařazeným 

do úřadu městského obvodu, do organizačních složek městského obvodu a uvolněnému 

členu zastupitelstva poskytnut příspěvek ve výši 48 Kč na jednu stravenku. 

Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím platebních karet, které jsou dobíjeny 

měsíčně podle skutečného nároku jednotlivých zaměstnanců za odpracované dny, nebo  

v podobě papírových stravenek, opět podle skutečného nároku. Podmínky, za kterých se 

stravenky poskytují, a forma, v níž se příspěvek na stravování poskytuje, upravuje vnitřní 

předpis městského obvodu.  

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu. 

 

2. Příspěvek na reprezentaci 
Příspěvek je poskytován zaměstnancům (kromě zaměstnanců Střediska úklidových prací MO 

Pardubice II) a uvolněnému členu zastupitelstva. Příspěvek se poskytuje ve výši: 4 000 Kč/ 

pololetí/osobu. 

Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci 

minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec 

- čerpal dovolenou 

- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek                 

- nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek 

- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele 

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve 

výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad.  

Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek, při kratším pracovním úvazku 

se poměrně krátí.  

 

3. Příspěvek na volnočasové aktivity 

Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 vnitřního předpisu na účely uvedené 

v čl. 7, konkrétně na 

- ozdravný program 

- kulturu, tělovýchovu a sport 

- rekreaci 

- vzdělávání 

Příspěvek je poskytován prostřednictvím platební karty, kterou lze použít pouze na vymezené 

účely (při použití karty musí být splněny podmínky dané ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Příspěvek je stanoven ve výši 250 Kč na 

jeden měsíc, resp. 750 Kč na čtvrtletí, a osobu, zaměstnancům je poskytován 1x za čtvrtletí, a 

to dobitím karty. 

Příloha k usnesení ZMO č. 38 ze dne 16. 12. 2020



Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za dobití jednotlivých 

karet zaměstnanců z účtu sociálního fondu. 

Příspěvek se neposkytne, pokud bude pracovní poměr se zaměstnancem zrušen ve zkušební 

době. Pokud pracovní poměr trvá po uplynutí zkušební doby, bude pořízena platebních karta 

včetně nabití i za měsíce zkušební doby zpětně.  

 

 4.    Poskytnutí darů při pracovních a životních výročích, při prvním odchodu do důchodu 
a) Peněžitý dar při pracovním výročí se poskytne zaměstnanci při dovršení pracovního 

poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – městskému obvodu Pardubice II poprvé 

za 10 let a následně za každých 5 let za podmínky, že zaměstnanec není v termínu 

splnění podmínky doby zaměstnání ve výpovědní lhůtě nebo nemá dohodnut termín 

skončení pracovního poměru dohodou. 

b) Peněžitý dar při životním výročí se poskytne při dovršení 50 let věku a následně za 

každých 5 let 

c) Peněžitý dar se poskytne při prvním odchodu do důchodu po vzniku nároku na jeho 

přiznání (invalidní, starobní) 

Peněžité dary uvedené v bodě a), b) a c) se poskytnou ve výši 5 000 Kč a budou vypláceny 

s výplatou platu za měsíc, ve kterém byly podmínky poskytnutí peněžitého daru splněny. 

 

Pravidla použití sociálního fondu byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2020 

usnesením č. 38 a jsou účinná od 1. 1. 2021. Současně se ruší pravidla použití sociálního fondu ze dne 

13. 12. 2017 ve znění Změny pravidel použití sociálního fondu ze dne 27. 6. 2018. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Radek Hejný 

starosta        
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Městský obvod Pardubice II                

               

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 
 

Rozpočet MO Pardubice II  

na rok 2021 
 

 

Zdrojová část rozpočtu 

 

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2021 zahrnuje 
1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2020 11 700,0 tis. Kč 
2. předpokládané příjmy roku 2021    37 053,9 tis. Kč 
3. tvorba sociálního fondu ve výši             -545,0 tis. Kč 

Zdroje celkem         48 208,9 tis. Kč 

Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů, ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu, který je 
uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu. 
 
Příjmy roku 2021 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu 
podílu je dán statutem a na rok 2021 je vypočítán ve výši 33 067,8 tis. Kč (oproti výši očekávané při 
schvalování rozpočtu na rok 2020 se jedná o pokles cca 17 %), z toho 
- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 11 493,9 tis. Kč 
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 631,8 tis. Kč  
- podíl na náklady v dopravě činí 4 942,1 tis. Kč  
Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 8 793,9 tis. Kč. 
Ve výši očekávaného podílu na daňových příjmech není zahrnuto sněmovnou schválené snížení daně 
z příjmů fyzických osob a zvýšení slevy na dani na poplatníka, o kterém bude senát, a pravděpodobně 
znovu i sněmovna, ještě do konce roku rozhodovat. V případě definitivního schválení se bude jednat  
o další pokles daňových příjmů a otázkou pouze zůstává, nakolik výrazný tento pokles bude. 
 
Do příjmů roku 2021 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským 
obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 12 020,0 tis. Kč 
(návrh počítá s novou výší místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazení 
parkovacího místa, a to ve výši 10 000 Kč).  U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 760,0 tis. Kč, 
ale v této částce je zahrnuto 600,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných 
v příštím roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny  
a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, z prodeje dřeva apod. 
Zahrnuty jsou zde i příjmy z úroků, které vlivem pandemie opět výrazně poklesly. 
 
Zdrojová část rozpočtu tedy vychází 

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31. 12. 2020 
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2021 z úrovně města 
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem  

 

Výdajová část rozpočtu 

 

Výdaje roku 2021 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění 
1. vnitřní správa  15 066,0 tis. Kč 

2. životní prostředí 15 699,0 tis. Kč 

3. doprava   13 033,0 tis. Kč 

Příloha k usnesení ZMO č. 39 ze dne 16. 12. 2020
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4. dotace a dary          240,0 tis. Kč 
5. kultura     2 437,0 tis. Kč 
6. rezervy        1 733,9 tis. Kč 

Výdaje celkem     48 208,9 tis. Kč 

 
Vnitřní správa 
Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků 
nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy. 
Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn 
zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o výdaje 
na zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti 
úřadu. Znovu je zařazena položka na stavební úpravy pokladny, která byla součástí již letošního rozpočtu. 
Vzhledem ke vzniklým komplikacím se úpravy však nepodařilo uskutečnit (pandemie COVID-19, vzešlé 
požadavky na úpravy od hasičů apod.) a realizace je tak přesunuta do roku 2021. Zároveň došlo k navýšení 
této částky, a to na základě provedených poptávek. Stavební úpravy pokladny byly úřadu doporučeny na 
základě provedeného požárního a bezpečnostního auditu. 
V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce. 
 
Životní prostředí 
Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2020 a vychází ze statutem svěřených kompetencí 
městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na 
konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let.  
V investicích je navržena rekonstrukce kontejnerového stání v ul. Lidická (u čp. 365) a výměna herního 
prvku „slon“ na dětském hřišti v Lonkově ulici. V rámci drobných investic se kromě nákupu různého 
mobiliáře počítá s doplněním lampy na dětském hřišti Stavařov. Nepokryta zůstává sluneční pláž, na níž 
byla v roce 2020 zpracována projektová dokumentace. 
Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky městského 
obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. 
  
Doprava 
Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím, avšak vzhledem k současné situaci 
týkající se vývoje daňových příjmů je jejich výše výrazně zredukována. Předpokládané výdaje na údržbu  
a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2020, což představuje zhruba 60 % výše 
obvyklé v předešlých letech. Finanční prostředky budou tedy věnovány převážně na lokální opravy, 
nebudou prováděny komplexnější opravy větších úseků komunikací.  
K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce: 
 

Investiční akce tis. Kč Popis 

RPS Polabiny – Karla Šípka 4 693,0 Hlavní investiční akce pro rok 2021 vycházející 
z Programu rozvoje bude předmětem žádosti o dotaci 
SFPI z programu Regenerace sídlišť pro rok 2021. 
Jedná se o rekonstrukci a dopravní zklidnění ulice, 
doplnění parkovacích míst, nový povrch vozovky  
a výstavbu nových přístřešků na kontejnery. Akci bude 
zajišťovat OMI MmP. Předpokládaná cena činí 8 642,0 
tis. Kč, přičemž prozatím se předpokládá 4 693,0 tis. Kč 
transfer z rozpočtu MO Pardubice II a zbývající část 
dotace. V minulosti vždy platilo, že akce byla 
realizována i v případě nezískání dotace, což ovšem 
nyní vzhledem k finanční situaci není pravděpodobné. 
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Sever - centrum - PD 850,0 Prostředky na zpracování projektové dokumentace 
vycházející z architektonické studie zpracované pro 
OHA MmP. Akce vychází z Programu rozvoje, 
předpoklad realizace 2022-2023. Smlouva o dílo na 
zpracování PD byla uzavřena v roce 2020, úhrada však 
proběhne až v roce 2021. 

J. Potůčka 2 500,0 V roce 2020 byla zpracována PD na stavební úpravy ul. 
J. Potůčka z důvodu koordinace a návaznosti na 
připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a 
bytového komplexu investora CZ Stavební holding. 
Akce zahrnuje rekonstrukci chodníku a stavební 
úpravy pro zvýšení bezpečnosti na přechodech pro 
chodce. Předpokládaná cena dle PD činí 4 300,0 tis. Kč, 
avšak celou tuto částku zatím nelze pokrýt. V položce 
je navrženo 2 500,0 tis. Kč, které by měly postačovat 
na 1. etapu akce nutnou pro koordinaci s výše 
uvedenou soukromou investicí.  

přechody Okrajová, Sluneční 1 300,0 Položka byla již v rozpočtu 2020, následně byla v rámci 
úsporných opatření vypuštěna. PD byla zpracována 
v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky 
Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou 
vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat 
současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). 
Město již vypsalo výběrové řízení na zhotovitele s tím, 
že hodlá zastávku opravovat zkraje roku 2021, a proto 
je naše navazující akce opět zahrnuta do návrhu 
rozpočtu 2021. Cena dle PD. 

Mladých – jih - PD 430,0 Smlouva o dílo na zpracování PD na stavební úpravy ul. 
Mladých byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude 
v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a 
zahrnuje úpravy zbývající nerekonstruované části ulice 
Mladých v úseku od Bělehradské po Ohrazenickou. 

Prodloužená, Sluneční - PD 450,0 Smlouva o dílo na zpracování PD na akci Prodloužená, 
Sluneční byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude 
v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a 
zahrnuje několik úprav vnitrobloku Prodloužená – 
Okrajová – Sluneční, které je možno realizovat po 
ucelených menších etapách. 

investice ostatní vč. PD 200,0 Rezerva na případné další akce.  

Celkem  10 423,0  

 

Do návrhu rozpočtu naopak nebyla zařazena již letos plánovaná akce „Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa“. 
Akce byla součástí rozpočtu na rok 2020 s částkou 2 200,0 tis. Kč, ale vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji 
podílu na sdílených daních byla její realizace pozastavena. Při tvorbě rozpočtu na následující rok byl 
k dispozici omezený rozsah finančních prostředků, které bylo možno využít na investice, a z výše 
uvedených důvodů byla dána přednost jiným akcím.  
 
Dotace a dary  
Rezerva na dotace je navržena ve stejné výši, na jakou byla snížena v letošním roce, dary obyvatelstvu  
a organizacím jsou ponechány v původně schválené výši. K rozpouštění těchto položek dochází postupně 
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v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním 
subjektům.  
 
Kultura 
Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky 
městského obvodu. 
Rozpočtovány jsou také výdaje na vlastní aktivity obvodu, podrobný přehled všech plánovaných aktivit, 
vč. částek předpokládaných na jejich zabezpečení, je uveden níže v tabulce. Součástí je i rezerva na 
případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí. 
 

Aktivita tis. Kč 

Koncerty na Pergole 75,0 

Staročeská pouť 380,0 

Vánoční akce 400,0 

Masopust 25,0 

Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 

Jarní koncert v Arše 7,0 

Polabinské čarodějnice 30,0 

Den dětí 50,0 

Drakiáda 10,0 

Pravobřežní zpravodaj 140,0 

Životní jubilea občanů – dárky 130,0 

Besedy s občany 5,0 

Rezerva na akce obvodu 30,0 

Celkem 1 287,0 

 
Rezervy 
Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po 
rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky 
jednotlivých kapitol dle účelu určení.  
Celková rezerva rozpočtu je vytvářena s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského 
obvodu. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření,  
a to ve výši 100,0 tis. Kč. 
 
Součástí rozpočtu na rok 2021 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části 
je stejná jako v roce 2020, nově jsou navrženy výše příspěvků poskytovaných zaměstnancům. Tyto úpravy 
jsou popsány v samostatné zprávě. 
 
Veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji. 
 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 24 273,9

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 067,8)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 793,9)

Správní poplatky 120,0

Místní poplatky 11 900,0

 - poplatky ze psů 500,0

 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 500,0

 - poplatek za odpady 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Přijaté sankční platby 70,0

Příjmy ostatní 40,0

Příjmy knihovna 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb 600,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  37 053,9

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 11 700,0

CELKEM 48 753,9

SOCIÁLNÍ FOND -545,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 48 208,9

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2021

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  15 066,0

Platy zaměstnanců 7 250,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0

Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 961,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek 360,0

Energie a PHM 115,0

Služby pošt a elektronických komunikací 350,0

Školení, vzdělávání 140,0

Poradenství, konzultace, studie 90,0

Ostatní služby 675,0

 -  příspěvek na stravování (175,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0)

Opravy a udržování ÚMO 100,0

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

Zabezpečení voleb 600,0

Stavební úpravy pokladny 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 699,0

Energie (voda, el. energie) 50,0

Poradenství, konzultace, studie       90,0

Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0

Péče o zeleň 8 100,0

- zeleň (4 400,0)

- seč trávníků (3 700,0)

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

Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0

Investice - životní prostředí (včetně PD) 900,0

- kontejnerové stání Lidická 365 (200,0)

- dětské hřiště Lonkova - slon (300,0)

- drobné investice (400,0)

Středisko úklidových prací 3 149,0

  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 822,0

  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 160,0

  - energie (voda, el. energie) 35,0

  - ostatní služby 112,0

    - příspěvek na stravování (82,0)

    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0)

  - opravy a udržování 20,0
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27  DOPRAVA 13 033,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0

Opravy a udržování komunikací 2 500,0

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

Investice - doprava 10 423,0

- RPS Polabiny - Karla Šípka (4 693,0)

- Sever - centrum - PD (850,0)

- J. Potůčka (2 500,0)

- přechody Okrajová, Sluneční (1 300,0)

- Mladých - jih - PD (430,0)

- Prodloužená, Sluneční - PD (450,0)

- investice ostatní vč. PD (200,0)

33 DOTACE A DARY 240,0

Rezerva na dotace 200,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0

34 KULTURA 2 437,0

Knihovna 1 150,0

- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 814,0

- knihy 120,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 45,0

- ostatní služby 131,0

   - příspěvek na stravování (21,0)

   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (110,0)

- opravy a údržba 20,0

- akce knihovny 20,0

Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 287,0

REZERVY                                                                      1 733,9

Rezerva rady městského obvodu 40,0

Rezerva starosty 40,0

Rezerva místostarosty 20,0

Rezerva rozpočtu 1 633,9

VÝDAJE   CELKEM 48 208,9
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1. Příjmová část Rozpočet

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 545,0

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 175,0

PŘÍJMY CELKEM 720,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0

Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu 20,0

Poplatky za vedení účtu 2,0

Rezerva fondu 166,0

VÝDAJE CELKEM 720,0

na rok 2021

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
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