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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 16. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 26. 8. 2015 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128. 

 
Přítomni:  Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Bc. Marta Vitochová , Lubomír Hanzlík, Milan Drahoš  
                   M. Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí odboru ŽPD, Ing. Jitka Chudomská,  
                   vedoucí odboru ekonomického 
                   Mgr. Jan Matějek, předseda komise ŠKMS 
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. 
 
Program:  
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2015 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí 2015 
3. Poskytnutí peněžitých darů 
4. Zkrácení doby nočního klidu 
5. Povolení noční produkce po 22. hodině 
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 9. 2015 
7. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2015 /informativní zpráva/ 
8. Rozpočtové opatření č. 4 
9. Změna banky 
10. Žádosti - nakládání s pozemky 
11. Dočasné zřízení pracovního místa 
12. Projekt na organizaci Staročeské pouti v r. 2015 
13. Smlouvy 
14. Čerpání rezervy místostarosty 
Body programu byly projednány v pořadí: 1 – 7, 10, 13, 12, 14, 8, 9, 11 
 
1. Poskytnutí dotací z rozpočtu na rok 2015 
Předkladatel zprávy Mgr. Jan Matějek, předseda komise ŠKMS, seznámil členy komise s průběhem 
vyhodnocení podaných žádostí o datace z vyhlášených dotačních programů městským obvodem pro rok 
2015. Poté byly projednány jednotlivé návrhy a doporučení komise k poskytnutí dotací.  
Současně byl projednán vzor návrhu smlouvy pro poskytování dotací, dle tohoto vzoru budou 
zpracovány smlouvy na jednotlivé dotace. Hlasováno o návrzích:  
Usnesení č. 152 
Rada městského obvodu schvaluje vzor smlouvy pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 
na rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 153 
Rada městského obvodu  

− schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2015 dle příloh č. 1 – 4 k tomuto 
usnesení 

− ukládá uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí dotací podle vzoru schváleného 
předchozím usnesením  
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− ukládá zařadit poskytnuté dotace do rozpočtu na rok 2015 do rozpočtového opatření č. 4 
T: 30. 9. 2015 
Z: Ing. Chudomská, vedoucí OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí 2015 
Ing. Chudomská informovala o povinnosti městského obvodu projednat vyhodnocení hospodaření 
městského obvodu v radě a zastupitelstvu městského obvodu. Čerpání rozpočtu za I. pololetí letošního 
roku již proběhlo na jednání rady dne 15. 7. 2015. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 154 
Rada městského obvodu projednala vyhodnocení hospodaření městského obvodu za 1. pololetí roku 
2015 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a ukládá předložit jej ke schválení zastupitelstvu. 
T: 23. 9. 2015 
Z: Ing. Chudomská, ved. OE 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Poskytnutí peněžitých darů 
Starosta přednesl návrh na poskytnutí peněžitých darů městským obvodem. Projednáno bez 
připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 155 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Středisku rané péče o.p.s. /IČ 226600285/, 

Bělehradská 389, Pardubice 
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 7.000 Kč z rezervy starosty městského 

obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2015 rozpočtovým 
opatřením č. 4 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 156 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 7.000 Kč Základní škole Pardubice-Polabiny /IČ 

60159022/,npor. Eliáše 344, Pardubice  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 7.000 Kč z rezervy rady městského 

obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2015 rozpočtovým 
opatřením č. 4 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 157 
Rada městského obvodu 
- schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.500 Kč NOE – Křesťanská základní škola a mateřská 

škola v Pardubicích /IČ71341269/, Lonkova 512, Pardubice  
- schvaluje provedení přesunu finančních prostředků ve výši 1.500 Kč z rezervy rady městského 

obvodu na rozpočtovou položku dary v rozpočtu městského obvodu na rok 2015 rozpočtovým 
opatřením č. 4 

- schvaluje darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení 
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Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Zkrácení doby nočního klidu 
Starosta informoval o podané žádosti o zkrácení doby nočního klidu. Obdobná žádost byla již radou 
projednávána, na akci nebyly podány stížnosti. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 158 
Rada městského obvodu projednala žádost pana Martina Rokyty o zkrácení doby nočního klidu dne 19. 
9. 2015 pro organizaci koncertu v restauraci Na Rychtě, ul. Ke Koupališti 55, Pardubice, a rozhodla o 
zkrácení doby nočního klidu z 19. 9. na 20. 9. 2015 na 24:00 – 6:00 hodin. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Povolení noční produkce po 22. hodině 
Starosta informoval o již schvalované žádosti k povolení hudební produkce po 22. hodině, ale s ohledem 
na posunutí termínu konání akce byla podána žádost znovu k projednání. Akce bude organizátorem 
projednána i na MO I. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 159 
Rada městského obvodu ruší usnesení č. 131 ze dne 24. 6. 2015 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 160 
Rada městského obvodu povoluje Martinu Votroubkovi, bytem Poběžovice u Holic č. p. 62, noční 
hudební produkci po 22. hodině při realizaci audiovizuálního projektu „POD MOSTEM“- velkoplošná 
videoprojekce na konstrukci mostu Pavla Wonky přes Labe ve směru do Polabin, která se bude konat 
dne 10. 10. 2015 od 21:00 do 23:00 hodin. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 9. 2015 
Starosta seznámil členy s návrhem na program jednání zastupitelstva městského obvodu dne 23.9.2015. 
Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:  
Usnesení č. 161 
Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 23. 9. 2015 takto: 
1. Zpráva starosty 
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2015 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II - vnitřní předpis 
5. Diskuse 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Plnění plánu práce knihovny za I. pololetí 2015 /informativní zpráva/ 
M. Boháčková informovala o plnění plánu knihovny v I. pololetí letošního roku. Byla vedena diskuse 
k větší propagaci knihovny a jejích služeb.  
 
Bez usnesení, rada městského obvodu vzala zprávu na vědomí. 
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10. Žádosti - nakládání s pozemky 
Ing. Řezanina informoval o požadavku magistrátu města o nové projednání žádosti společnosti ALOHA o 
prodej části pozemku ve vlastnictví města, což bylo předmětem projednání již v roce 2014. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 162 
Rada městského obvodu Pardubice II potvrzuje platnost usnesení č. 706 ze dne 24. 9. 2014 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
13. Smlouvy 
Ing. Řezanina informoval o důvodech uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě. V rámci kontroly na stavbě bylo 
potvrzeno, že uvedené vícepráce byly skutečně vykonány. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 163 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností 
MATEX HK s.r.o. na akci „Stavební úpravy ulice Varšavská“, kterým se rozšiřuje předmět díla o vícepráce 
na pokládce živičných vrstev v rozsahu 61,3m2 a ceně 27 768,90 Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Projekt na organizaci Staročeské pouti v r. 2015 
Starosta informoval o pracích na organizačním zabezpečení kulturní akce městského obvodu Staročeské 
pouti, která se bude konat v září v městském obvodě. K zabezpečení jsou předloženy materiály ke 
schválení.  Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 164 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh Projektu č. 7  -  Organizace Staročeské pouti 
v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 dle přílohy k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 165 
Rada městského obvodu projednala a schvaluje Smlouvu o zajištění pořádání Staročeské pouti -  kulturní 
akce, která se bude konat dne 26. 9. 2015 v městském obvodě Pardubice II.  
Cena za zajištění služeb bude vyúčtována po ukončení akce a nepřesáhne částku 280 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
14. Čerpání rezervy místostarosty 
Projednán návrh místostarosty k čerpání z rezervy místostarosty v rozpočtu na rok 2015 na výdaje na 
Staročeskou pouť. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 166 
Rada městského obvodu  
- schvaluje návrh místostarosty městského obvodu čerpání a přesun finančních prostředků z rezervy 

místostarosty v rozpočtu na rok 2015 ve výši 10 000 Kč na náklady Staročeské pouti konané v září 
2015 v městském obvodě 

- ukládá provést přesun finančních prostředků rozpočtovým opatření č. 4  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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8. Rozpočtové opatření č. 4 
Ing. Chudomská informovala o změnách rozpočtového opatření, vyplývající z potřeby zapracovat změny 
na základě dílčích rozhodnutí rady městského obvodu. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o 
návrhu: 
Usnesení č. 167 
Rada městského obvodu schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Změna banky 
Ing. Chudomská seznámila členy rady se změnou výdajů za vedení účtů u Komerční banky, zejména 
zvýšení poplatků. Diskuze byla vedena k nabídkám z jiných bank. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 168 
Rada městského obvodu  

− projednala nabídky jednotlivých bank k vedení účtů včetně zpoplatnění služeb 

− pověřuje člena rady městského obvodu pana Lubomíra Hanzlíka k jednání se stávající bankou 
       o snížení nákladů spojených s vedením účtů městského obvodu 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 1    
Usnesení bylo přijato. 
 
11. Dočasné zřízení pracovního místa 
M. Boháčková přednesla radě městského obvodu návrh na dočasné řešení k zabezpečení plnění úkolů 
městského obvodu, tj. vytvoření dočasného pracovního místa na zabezpečení prací a činností v oblasti 
samosprávy městského obvodu. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 169 
Rada městského obvodu souhlasí s dočasným vytvořením pracovního místa a jeho obsazení pro funkci 
samostatný referent ve státní správě a samosprávě od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016.  
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
   
 
 
Příloha k usnesení: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 164, 167 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                   …….………………………………………………………………… 
                            místostarosta                                                                                 starosta 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 28. 8. 2015 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha usnesení RMO č. 152 ze dne 26. 8. 2015 
 

VZOR PRO ROK 2015 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy ……. 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: 19-2374040217/0100 KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:   

 

Sídlo: 

Zastoupený:   

IČ:   

Bankovní spojení:  

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu, a to 
…………………………………………………………………………………………………………………….. (dále jen „dotační 
program“), o jehož vyhlášení rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II usnesením č. 
………. na svém zasedání dne 15.4.2015. 
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4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech  
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno. 

5. Finanční prostředky uvedené v této smlouvě jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve 
smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne  
28. 12. 2006. 

6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému 
odejmutí předmětné podpory. 

 body 5 a 6 budou uvedeny v případě, že se bude jednat o podporu de minimis 

III. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu 

poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a příslušným dotačním programem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně …………… Kč, tj. max. 50 % celkových skutečně vynaložených 

uznatelných výdajů na ……bude uveden účel včetně doby realizace, a to podle schváleného účelu 

a podle údajů v žádosti o dotaci……. (dále jen „akce/činnost/aktivita“). Konečná výše dotace 

bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných výdajů uvedených a 

doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné uznatelné výdaje 

nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se 

nemění, tzn. příjemce obdrží 50 % celkových skutečných uznatelných výdajů a konečná výše 

dotace se úměrně sníží. Pokud celkové skutečné uznatelné výdaje překročí celkové 

předpokládané uznatelné výdaje, konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží …….. Kč. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace akce/činnosti/aktivity příjemcem za podmínek 

stanovených v této smlouvě a daných vyhlášeným programem. 

 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši …….. Kč (slovy ……………………………. Kč) bude poskytnuta příjemci na účet uvedený 

v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v daném dotačním programu  

a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu 

s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 50%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

uznatelných výdajích akce/činnosti/aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS ……………., (v případě uzavření smlouvy s příjemcem, 

jemuž bude určeno předložit vyúčtování akce/aktivity do 31.12.2015, bude účet pro 

případné vrácení prostředků až v roce 2016 určen formou dodatku ke smlouvě) 
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e) v případě, že akce/činnost/aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost 

poskytovateli, a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; 

do stejného data vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dotačního 

programu a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované 

akce/činnost/aktivity a prokázat celkové skutečné vynaložené uznatelné výdaje na daný 

účel. Účetní doklady vztahující se k dotaci budou viditelně a nesmazatelně označeny 

textem „Hrazeno z dotace MO Pardubice II“. Bez ohledu na výše uvedené je 

poskytovatel oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou a 

následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na 

místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní a 

jiné doklady. 

c) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od rozhodné skutečnosti, 

informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, 

realizací akce/činnosti/aktivity či identifikačními údaji příjemce, 

d) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dotačního 

programu, a to nejpozději do ...... 

− bude uvedeno datum odpovídající poslednímu dni druhého kalendářního měsíce 

následujícího po realizaci akce/aktivity nebo po schválení dotace – podle toho, 

které datum nastane později 

− v případě akcí/aktivit konaných v listopadu nebo prosinci 2015, bude uvedeno 

datum 31.12.2015 

− v případě dotace na činnost bude uvedeno datum 15.12.2015 

Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se 

použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být 

příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných 

výdajů akce/činnosti/aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem 

jeho doručení poskytovateli. 

e) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci 

akce/činnosti/aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které 

budou nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že dotaci obdrží příjemce 

po uskutečnění akce/aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se na ni 

porušení rozpočtové kázně. 

f) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné 

vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení 

poskytovateli. tento bod se uvede pouze, pokud je příjemcem právnická osoba 

 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c), d) a e) se v souladu s ustanovením § 10a 

odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti  

a odvod za takové porušení rozpočtové kázně stanoví takto: 

a) Porušení podmínky dané čl. IV odst. 3 písm. c)  10 % poskytnuté dotace 

b) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. d) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 
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od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

c) Nedodržení publicity podle čl. IV odst. 3 písm. e)  10 % poskytnuté dotace 

Pokud příjemce obdrží dotaci po konání akce/aktivity nebude odkaz na porušení publicity (tj. v 

první větě tohoto odstavce písmeno „e)“ a sankce uvedená pod písm. c)) vůbec uveden. 

Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 

kázně sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných 

v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení 

nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění akce/činnosti/aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 

se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 

 

VI. 
Uznatelné výdaje 

 
Uznatelné i neuznatelné výdaje jsou vymezeny v dotačním programu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden 

příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II 
usnesením č. ……. ze dne ……… 

 

 

V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                  ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                             
                 starosta                                                                             
             poskytovatel                                                                            příjemce 

 



Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 153 ze dne 26.8.2015

Číslo 

žád.
Žadatel Účel dotace

Požad. výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Doporučeno 

komisí Kč

Schváleno Kč 

na RMO 

26.8.2015

Pozn.

1 ZŠ Polabiny 1 Oslava založení 50 let ZŠ 10 000 31 500 10 000 10 000

2 ZŠ Polabiny 1 Ohňostroj na závěr roku 2015 5 000 10 000 5 000 5 000

3 ZŠ Polabiny 1 Rozloučení se školním rokem 6 000 12 000 6 000 6 000

4 DDM ALFA
Mikulášský florbalový turnaj 

ALFA CUP 2015
6 000 12 000 6 000 6 000

5 DDM ALFA
4. ročník turnaje mladších 

žáků v minikopané "Pohár 
3 000 6 000 3 000 3 000

6 MŠ Brožíkova Slavnost sv. Martina 4 977,50 9 955 4 977,50 4 977

7 MŠ Brožíkova Vánoční workshop 4 500 9 000 4 500 4 500

8 MŠ Brožíkova Den dětí 3 139 6 278 3 139 3 139

9 ZŠ Polabiny 3 Odpoledne plné her 7 000 20 000 - 0
Nezařazeno do dalšího posuzování, 

podáno po termínu

42 616,50 42 616,50 42 616

60 000 60 000 60 000

17 383,50 17 383,50 17 384

Celkem Kč (bez ZŠ Polabiny 3)

Možno poskytnout dle rozpočtu Kč

Zůstatek Kč

Žadatelé o dotaci z programu na aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí 

v roce 2015



Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 153 ze dne 26.8.2015

Číslo 

žád.
Žadatel Účel dotace

Požad. výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Doporučeno 

komisí Kč

Schváleno Kč 

na RMO 

26.8.2015

Pozn.

1 2222 ŠK Polabiny
23. Mistrovství ČR mládeže do 

16 let (šachy)
10 000 40 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000

60 000 60 000 60 000

50 000 50 000 50 000

Číslo 

žád.
Žadatel Účel dotace

Požad. výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Doporučeno 

komisí Kč

Schváleno Kč 

na RMO 

26.8.2015

Pozn.

1
SK Lvíček Pardubice, 

z.s.

Celoroční provoz sportovního 

klubu určeného pouze pro 

děti ve věku 5-12 let

10 000 140 000 10 000 10 000

2 2222 ŠK Polabiny

Celoroční činnost - trenérská 

a organizační činnost při práci 

s dětmi

10 000 46 000 10 000 10 000

20 000 20 000 20 000

60 000 60 000 60 000

40 000 40 000 40 000

Celkem Kč

Možno poskytnout dle rozpočtu Kč

Zůstatek Kč

Žadatelé o dotaci z programu na podporu sportovních aktivit v roce 2015

A. Podpora sportovních akcí pro děti a mládež (věk. kategorie do 20 let)

Celkem Kč

Možno poskytnout dle rozpočtu Kč

Zůstatek Kč

B. Podpora celoroční činnosti spolků a organizací zaměřených na sportovní aktivity při práci s dětmi a mládeží 



Příloha č. 3 k usnesení RMO č. 153 ze dne 26.8.2015

Číslo 

žád.
Žadatel Účel dotace

Požad. výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Doporučeno 

komisí Kč

Schváleno Kč 

na RMO 

26.8.2015

Pozn.

1
Vysokoškolský 

umělecký soubor 

Tradiční koncerty VUS 

Pardubice - druhé pololetí
10 000 91 000 10 000 10 000

2

Sdružení přátel 

Spojených pěveckých 

sborů Pernštýn - 

Ludmila - Suk

VIII. Festival pěveckých sborů 5 000 15 500 5 000 5 000
V červnu 2015 změna názvu na Spolek 

pěveckých sborů Pernštýn - Ludmila - Suk

3 Miloslav Musil Celoroční činnost Doli klubu 10 000 475 000 10 000 10 000

4 Václav Mazal
2. ročník rodinného festivalu 

OBLAKA fest
10 000 1 500 000 10 000 10 000

35 000 35 000 35 000

60 000 60 000 60 000

25 000 25 000 25 000

Žadatelé o dotaci z programu na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2015 

Celkem požadováno Kč

Možno poskytnout dle rozpočtu Kč

Zůstatek Kč



Příloha č. 4 k usnesení RMO č. 153 ze dne 26.8.2015

Číslo 

žád.
Žadatel Účel dotace

Požad. výše 

dotace Kč

Předpokl. 

celkové 

výdaje Kč

Doporučeno 

komisí Kč

Schváleno Kč 

na RMO 

26.8.2015

Pozn.

1 ELIM Pardubice Seniorklub Archa 10 000 15 000 10 000 10 000

2
NOE - Křesťanská ZŠ a 

MŠ v Pardubicích

Cestujeme světem (hudebně-

dramatické představení žáků 

NOE na Noci kostelů 2015)

1 500 3 000 1 500 0

Nedoporučeno k dalšímu posuzování, aktivita 

splňuje podmínky dané dotačním programem 

pro školy, mimo program byla žádost podána 

pouze z důvodu nízké výše požadované 

dotace; komise dotaci doporučila

3
Rodinné Integrační 

Centrum o.s.

Tradiční oslava zimních svátků 

v RIC aneb Mikuláše a Vánoce 

trávíme společně

12 000 24 000 12 000 12 000

4

Lentilka - Dětské 

rehabilitační centrum 

Pardubice

Nová aktivita - Kroužky 

arteterapie pro děti s 

handicapem, Tvořivá dílna pro 

rodiče s dětmi s handicapem

8 380 20 000 8 380 8 380

5

Nezávislá společnost 

Přátelé ZUŠ v 

Pardubicích-

Polabinách

Ústřední kolo soutěžní 

přehlídky tanečního oboru 

ZUŠ ČR

5 000 10 836 5 000 5 000

35 380 35 380

36 880

40 000 40 000 40 000

4 620 3 120 4 620

Žadatelé o dotaci mimo dotační programy - tzv. individuální žádosti o dotaci 

Celkem požadováno (bez NOE) Kč

Možno poskytnout dle rozpočtu Kč

Zůstatek Kč

Celkem k poskytnutí (vč. NOE) Kč
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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
odbor ekonomický 
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

Příloha č. 1 k usnesení RMO č. 154 ze dne 26.9.2015 

 

 

 
 
 

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II  
za 1. pololetí roku 2015 

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

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

celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje. 

 

V průběhu 1. pololetí byla provedena tři rozpočtová opatření.  
 

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

 

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

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

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

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

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

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

a v kapitole kultura prostředky na organizaci volejbalového turnaje.  

 

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

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

 

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

 

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

z rozpočtu města na realizaci investičních akcí obvodu. 

 

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

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

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

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

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

 

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

úpravy položek tak, aby odpovídaly potřebám financování. 

 

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

zdroji. 

 

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

podílů na sdílených daních.  

 

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

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

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

 

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

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

jsou úroky, které jsou výrazně nižší. 

 

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

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

v letošním roce vyčerpána. 

 

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

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

knihovny a střediska úklidových prací. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

také první část výplaty příspěvku na reprezentaci zaměstnanců. 

 

 

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

běžných účtech. 

 

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



Příloha č. 2 k usnesení RMO č. 154 ze dne 26.8.2015

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

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

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

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

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

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

Správní poplatky 180,0 93,6

Místní poplatky 10 000,0 9 151,9

 - poplatky ze psů 700,0 397,3

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

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 2,0

Přijaté sankční platby 70,0 30,0

Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 -

Příjmy ostatní 40,0 12,1

Příjmy knihovna 50,0 32,1

Přijaté fin. dary na pouť 20,0 20,0

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  28 037,5 15 514,7

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

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

CELKEM 41 882,1 11 302,9

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -160,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 41 549,8 11 142,6

Čerpání rozpoču MO Pardubice II

k 30.6.2015

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Čerpání k 30.6.2015Aktuální rozpočet



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 4 171,6

Platy zaměstnanců 4 550,0 2 019,3

Odměny – členové zastupitelstva 1 200,0 551,4

Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 -

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

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

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

Drobný dlouhod. majetek 110,0 48,8

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

Pohonné hmoty 20,0 4,6

Služby pošt 300,0 214,8

Služby telekomunikací 50,0 21,9

Poplatky bance 85,0 28,8

Školení, vzdělávání 70,0 45,3

Ostatní služby 340,0 183,0

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

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

Opravy a udržování ÚMO 170,0 66,8

Cestovné 20,0 7,5

Pohoštění 30,0 5,2

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

Vývěsní skříňky 150,0 -

Záloha pokladně - 19,9

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 2 691,8

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 18,1

Péče o zeleň 4 560,0 1 378,5

- zeleň (2 500,0) (910,7)

- seč trávníků (2 060,0) (467,8)

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

Odpady 1 415,0 474,1

- zeleň (95,0) (36,3)

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

- komunální odpad (1 090,0) (352,5)

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

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

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

- doplnění herních prvků (100,0) -

- drobné investice (100,0) (7,6)

Středisko úklidových prací 1 663,0 691,6

  - platy zaměstnanců 1 070,0 459,6

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

  - ochranné pomůcky 60,0 19,6



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

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

  - služby telekomunikací 5,0 1,7

  - ostatní služby 51,0 19,6

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

    - ostatní služby (10,0) (1,1)

  - opravy a udržování 20,0 4,9

27  DOPRAVA 15 250,0 3 688,8

Poradenství, konzultace, studie 50,0 -

Opravy a udržování komunikací 4 000,0 390,2

Investice - doprava 11 200,0 3 298,6

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

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

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

- Varšavská (3 500,0) (737,5)

- Brozanská (4 300,0) (90,8)

- Družby - PD (224,0) -

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

- Lidická - PD (91,0) -

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

- doplnění veř. osvětlení (280,0) -

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

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 309,0 26,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 -

Rezerva na dotace - sport 120,0 -

Rezerva na dotace - kultura 60,0 -

Rezerva na dotace 40,0 -

Dary obyvatelstvu a organizacím 3,0 -

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

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

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0

- fin. dar K. Malému 2,0 2,0

- fin. dar SONS 4,0 4,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 818,0 564,4

Knihovna 973,0 419,3

- platy zaměstnanců 385,0 178,1

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

- knihy 150,0 80,7

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 -

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

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

- poštovné 4,0 1,4

- služby telekomunikací 12,0 6,8

- ostatní služby 48,0 20,6



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

   - ostatní služby (34,0) (13,4)

- opravy a udržování 10,0 2,3

- akce knihovny 15,0 8,6

Koncerty na Pergole 65,0 -

Staročeská pouť 270,0 -

Vánoční akce 80,0 -

Masopust 25,0 21,7

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 15,1

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

Den dětí 40,0 25,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 29,4

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 51,4

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 -

REZERVY                                                                      4 120,8 0,0

Rezerva rady městského obvodu 35,0 -

Rezerva starosty 40,0 -

Rezerva místostarosty 16,0 -

Rezerva rozpočtu 4 029,8 -

VÝDAJE   CELKEM 41 549,8 11 142,6



1. Příjmová část Aktuální rozpočet Čerpání k 30.6.2015

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 148,9

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 218,1

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 89,5

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 50,8

Příspěvek na ozdravný program 42,0 19,3

Poplatky za vedení účtu 4,0 0,7

Rezerva fondu 47,5 -

VÝDAJE CELKEM 401,5 160,3

Zůstatek
-

57,8

CELKEM 401,5 218,1

k 30.6.2015

(v tis. Kč)

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II



Příloha k usnesení RMO č. 155 ze dne 26.8.2015 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., 
zastoupené  Mgr. Blankou Brandovou /statutární zástupce/, 
se sídlem  Bělehradská 389, 530 09 Pardubice 
IČ 26600285 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 10.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní účet č: 
78-9135990217/0100. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012, občanský zákoník, v platném znění. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 155  
ze dne 26. 8. 2015. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Blanka Brandová 



Příloha k usnesení RMO č. 156 ze dne 26.8.2015 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
Základní škola Pardubice-Polabiny 
zastoupená Mgr. Františkem Němcem, ředitelem školy 
se sídlem npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice 
IČ 60159022 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 7.000 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní účet č: 
9701526524/600. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012, občanský zákoník, v platném znění. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 156 
ze dne 26. 8. 2015. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. František Němec 



Příloha k usnesení RMO č. 157 ze dne 26.8.2015 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
zastoupený Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 
IČ 00274046 
(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích 
zastoupená Mgr. Lenkou Macháčkovou, ředitelkou školy 
se sídlem npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice 
IČ 71341269 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne dle § 2055 a následujících zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto 
 

d a r o v a c í     s m l o u v u 

 
I. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 1.500 Kč. Obdarovaný tento finanční dar přijímá. 
 

II. 

Dárce poukáže finanční dar uvedený v článku I. této smlouvy obdarovanému na jeho bankovní účet č: 
2200446559/2010. 
 

III. 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012, občanský zákoník, v platném znění. 
 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a druhé obdarovaný. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 
Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice II č. 157  
ze dne 26. 8. 2015. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                        V Pardubicích dne  
 
 
Dárce:                         Obdarovaný: 
 
 
 
-----------------------------------------                        ----------------------------------------- 
Mgr. Bc. Radek Hejný                                   Mgr. Lenka Macháčková 
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Chemiků 128, p.p. 41, 530 09  Pardubice

Příloha k usnesení RMO č. 164 ze dne 26.8.2015 
 
 

 
Projekt č. 7/2015             Organizace- Staročeské pouti   

                                      v Městském obvodě Pardubice II v roce 2015 

 
Organizátor :     Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II   
 
Cíl:                       Pokračovat v tradici organizace kulturní akce Staročeské pouti  v městském obvodě 
                              
Cílová skupina:  Občané městského obvodu  
 
Organizace:       Městský obvod zorganizuje Staročeskou pouť jako vlastní aktivitu ve spolupráci  
                            s Kulturním centrem Pardubice /příspěvková organizace města/ na základě uzavřené  
                            smlouvy o zajištění pořádání kulturní akce 
 
Místo konání:   veřejné prostranství  - louka, v ul. Mozartova, Pardubice 
 
Termín:              sobota  26. 9. 2015/8:00 – 21:00 hodin/ 
 
Zveřejnění:        Uveřejnění letáčků s pozváním k účasti ve vývěsních skříňkách městského obvodu, 
                            v Pravobřežním zpravodaji, na face-boku a na webových stránkách městského obvodu,  
                            na výlepových plochách Služeb města Pardubic, a. s. a v prostředcích MHD       
                             
Financování:     Výdaje na organizaci Staročeské pouti hradí městský obvod Pardubice II z rozpočtu  
                            na rok 2015  
                               
Rozpočet:          355.000 Kč 
 
Výdaje:              dle realizace uzavřené smlouvy o zajištění kulturní akce s dodavatelem /KPC Pardubice/ 
                            ve výši 280.000 Kč, ostatní dle objednávek a smluv uzavřených městským obvodem             
 
 
Úhrady:             výdaje budou hrazeny městským obvodem na  základě fakturace objednaných služeb, 
                           dokladů z nákupů v hotovosti, dohody o provedení práce po ukončení prací apod.          
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na jednání Rady městského obvodu Pardubice II dne 26. 8. 2015  
usnesením č. 164. 
 
 
 
starosta                                                                                



Příloha k usnesení RMO č. 167 ze dne 26.8.2015

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 4

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

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

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

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

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

Správní poplatky 180,0 180,0

Místní poplatky 10 000,0 10 000,0

 - poplatky ze psů 700,0 700,0

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

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

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 20,0 20,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 40,0 40,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

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

DOTACE

Neinvestiční dotace pro knihovnu 79,0 79,0

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

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

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

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

SOCIÁLNÍ FOND -332,3 -332,3

III. ZDROJE CELKEM

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

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 4)



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  9 514,0 9 514,0

Platy zaměstnanců 4 550,0 4 550,0

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

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

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

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

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

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

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

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 85,0 85,0

Školení, vzdělávání 70,0 70,0

Ostatní služby 340,0 340,0

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

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

Opravy a udržování ÚMO 170,0 170,0

Cestovné 20,0 20,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Vývěsní skříňky 150,0 150,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 10 538,0 10 538,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 560,0 4 560,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 060,0) (2 060,0)

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

Odpady 1 415,0 1 415,0

- zeleň (95,0) (95,0)

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

- komunální odpad (1 090,0) (1 090,0)

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

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

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

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

- drobné investice (100,0) (100,0)

Středisko úklidových prací 1 663,0 1 663,0

  - platy zaměstnanců 1 070,0 1 070,0

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

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

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



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

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 51,0 51,0

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

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

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

Poradenství, konzultace, studie 50,0 50,0

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

Investice - doprava 11 200,0 11 200,0

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

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

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

- Varšavská (3 500,0) (3 500,0)

- Brozanská (4 300,0) (4 300,0)

- Družby - PD (224,0) (224,0)

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

- Lidická - PD (91,0) (91,0)

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

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

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

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 309,0 +15,5 324,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

festival pěveckých sborů
- +5,0 5,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- fin. dar J. Pilnému 2,0 2,0

- fin. dar K. Malému 2,0 2,0



- fin. dar SONS 4,0 4,0

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

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

- fin. dar ZŠ Polabiny 3 - +7,0 7,0

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

Knihovna 973,0 973,0

- platy zaměstnanců 385,0 385,0

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

- knihy 150,0 150,0

- drobný dlouhodobý majetek 129,0 129,0

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

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

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 12,0 12,0

- ostatní služby 48,0 48,0

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

   - ostatní služby (34,0) (34,0)

- opravy a udržování 10,0 10,0

- akce knihovny 15,0 15,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 270,0 +85,0 355,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 25,0

Počítačové kurzy pro seniory 100,0 100,0

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

Den dětí 40,0 40,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 60,0 60,0

Životní jubilea občanů – dárky 100,0 100,0

Pamětní deska - J. Srbek 100,0 100,0

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

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

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

Rezerva místostarosty 16,0 -10,0 6,0

Rezerva rozpočtu 4 029,8 4 029,8

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



1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po RO 

č. 4

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
332,3 332,3

Zůstatek účtu k 31.12.2014 69,2 69,2

PŘÍJMY CELKEM 401,5 401,5

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 190,0 190,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 118,0 118,0

Příspěvek na ozdravný program 42,0 42,0

Poplatky za vedení účtu 4,0 4,0

Rezerva fondu 47,5 47,5

VÝDAJE CELKEM 401,5 401,5

na rok 2015

(v tis. Kč)

(po rozpočtovém opatření č. 4)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II


