
finanční kontrola, podpisové vzory

Pracovní smlouva a platový výměr - ze dne 13. 2. 2019 na dobu 
určitou, nejpozději do 31. 3. 2022 - správce místních poplatků 
ekonomického odboru; platový výměr ze dne 3. 1. 2020 
Pracovní smlouva ze dne 8. 7. 2014 na dobu neurčitou - referent 
přestupků odboru investičního a správního; platový výměr ze dne 3. 
1.2020
Platy byly stanoveny v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Dohody o provedení práce na období od 2. -3- 10. 2020 - 1. 10. 2020 
- příprava a úklid volební místnosti pro volby do ZPK (volební okrsek 
č. 5001 - 5004), na období od 21. 9. 2020 do 28. 9. 2020 - pomocné 
práce při organizaci a zajišťování voleb - roznos obálek s hlasovacími 
lístky (1963 ks), na období od 21. 9. 2020 do 28. 9. 2020 - pomocné 
práce při organizaci a zajišťování voleb - kompletace obálek s 
hlasovacími lístky (1963 ks), 2x DPP ze dne 1.6. 2020 na období od 
1.6. 2020 do 31. 10. 2020 - práce spojené s organizačním zajištěním 
voleb, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 - agenda pověřence v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů, ze dne 6. 1. 2020 na 
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 - zástup v knihovně

Odměňování členů zastupitelstva- usnesením zastupitelstva MO V ze 
dne 19. 12. 2018 byla schválena výše odměn pro neuvolněné 
zastupitele s účinností od 1. 1. 2019, pro r. 2020 beze změn. Odměna 
uvolněnému starostovi MO V byla stanovena v souladu s nař. vlády č. 
338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno na mzdové listy 
za období 01 - 09/2020. Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 15.221. Počet 
zastupitelů: 15

Inventarizace závazků a majetku - plán inventarizace ze dne 
18.11.2020 , proškolení členů ze dne 30.11.2020, zpráva o provedení 
inventarizace ze dne 5.2.2021, inventurní soupisy k 31.12.2020, 
kontrola provedena na výkaz rozvaha k 31.12.2020

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících se 
konáním voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020 ÚZ 
98193, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků dle 
výkazu FIN 2 12M k 31.12.2020

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VI

Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu 
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury - došlé faktury uhrazené bankovním výpisem za září včetně 
účtování předpisů a úhrad

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 28. 11. 2019 do 17. 12. 
2019. Zastupitelstvo MO VI ze dne 16. 12. 2019 schvaluje rozpočet 
MO VI na rok 2020. Schválený rozpočet MO VI byl zveřejněn od 6. 1. 
2020.
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Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatření č. 1 schváleno radou MO 
VI dne 3. 2. 2020 zveřejněno od 7. 2. 2020
Rozpočtové opatření č. II schváleno radou MO VI dne 2. 3. 2020 
zveřejněno od 5. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. III schváleno zastupitelstvem MO VI dne 16. 
3. 2020 zveřejněno od 25. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. IV schváleno zastupitelstvem MO VI dne 15. 
6. 2020 zveřejněno od 30. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. V schváleno radou MO VI ze dne 22. 7. 2020 
zveřejněno od 24. 7. 2020
Rozpočtové opatření č. VI schváleno zastupitelstvem dne 14.9.2020, 
zveřejněno 21.10.2020
Rozpočtové opatření č. VII schváleno zastupitelstvem MO VI dne 
29.9.2020, zveřejnění ze dne 21.10.2020
Rozpočtové opatření č. Vlil schváleno zastupitelstvem MO VI dne 
14.12.2020, zveřejnění ze dne 7.1.2021

Bankovní výpis ČS 1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020 včetně 
účtování za 9/2020
Bankovní výpis ČS 27-1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020 včetně 
účtování za 9/2020
Bankovní výpis ČS 19-1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020 
Bankovní výpis ČSOB 190479111/0300 ke dni 30. 9. 2020 včetně 
účtování za 9/2020
Zůstatky bankovních účtů ke dni 30. 9. 2020 souhlasí na rozvahový 
účet 231 k danému datu
Bankovní výpis ČS 107-1205456399/0800 ke dni 30. 9. 2020 
Zůstatky bankovních účtů ke dni 30. 6. 2020 souhlasí na rozvahový 
účet 236 k danému dat

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2020 - 2022 byl zveřejněn od 28. 11. 2019 do 17. 
12. 2019. Zastupitelstvo MO VI ze dne 16. 12. 2019 schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022. Schválený 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 byl zveřejněn od 6. 
1. 2020.

Odměňování členů zastupitelstva - usnesením zastupitelstva MO VI 
ze dne 6. 1. 2020 byla schválena výše odměn pro neuvolněné 
zastupitele s účinností od 1.2. 2020. Odměna uvolněnému starostovi 
MO VI byla stanovena v souladu s nař. vlády č. 338/2017 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 
09/2020. Počet obyvatel k 1. 1.2018: 5.991. Počet zastupitelů: 15

Pokladní kniha (deník) - pokladní deník č. 4 vedený programem POK 
GORDIC za září v č. řadě 40041 - 40056, pokladní deník č. 3 vedený 
programem POK GORDIC za září v č. řadě 30048 - 40053, pokladní 
deník č. 2 vedený programem POK GORDIC za září v č. řadě 20827 
- 20857, pokladní deník č. 1 vedený programem POK GORDIC za 
září v č. řadě 10856 - 10899
Zůstatky ke dni 30. 9. 2020 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému
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datu
Pokladní doklady pokladny č. 4 včetně účtování za 9/2020
Pokladní doklady pokladny č. 3 včetně účtování za 9/2020

Příloha rozvahy k 30.9.2020, k 31.12.2020
Rozvaha k 30.9.2019, k 31.12.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl 
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty k
30.9.2020, k 31.12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO 
VI ze dne 16. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na rok 
2020)
Zastupitelstvo MO VI ze dne 16. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. III) 
Zastupitelstvo MO VI ze dne 15. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. IV) 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - Rada MO VI ze dne 3. 2. 
2020 (rozpočtové opatření č. I)

Rada MO VI ze dne 2. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. II)
Rada MO VII ze dne 22. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. V)

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 2. 9. 2020 - pololetní 
vyhodnocení hospodaření. V. a VI. RO
Zápis FV ze dne 3. 6. 2020 - IV. RO, žádost o dotaci
Zápis FV ze dne 4. 3. 2020 - I. A II. R
Zápis KV ze dne 2 9. 2020 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva a 
rady, pololetní vyhodnocení hospodaření
Zápis KV ze dne 3. 6. 2020 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva 
a rady, závěrečný účet MO
Zápis KV ze dne 4. 3. 2020 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva 
a rady

Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu
Účetní doklad č. 6220023 ze dne 2.1.2020 o účtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 110 825,00 Kč, č. 
6220022 ze dne 2.1.2020 o účtování předpisu pohledávky na místní 
poplatek za odpady ve výši 3 710 384,00 Kč vše účetním zápisem 
315/606

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - dotace 
poskytnutá na zajištění voleb do krajských zastupitelstev ve dnech 2. 
a 3.10.2020, předběžná kontrola předložených dokladů, konečné 
vyúčtování bude předloženo na závěrečném přezkoumání.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - smlouva 
ze dne 18.2.2020 na poskytnutí dotace z rozpočtu MO ve výši 4 
000,00 Kč na uskutečnění akce „Hasičský ples“, doložka dle zákona 
o obcích - poskytnutí dotace byla schválena RMO dne 3.2.2020, 
vyúčtováno předloženo ze dne 27.2.2020, termín vyúčtování do 15 
dnů po skončení akce (splněno - akce ze dne 22.2.2020)
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Smlouva ze dne 25.8.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO pro 
Český svaz chovatelů, z.s. ve výši 8 000,00 Kč na uskutečnění akce - 
Okresní výstava mladých králíků s výstavou drůbeže, holubu a 
exotického ptactva, doložka dle zákona o obcích - poskytnutí dotace 
bylo schváleno radou MO dne 3.2.2020, termín vyúčtování do 15 dnů 
od uskutečnění akce (akce ve dnech 5. a 6.9.2020, vyúčtování 
předloženo ze dne 15.9.2020

Darovací smlouvy ze dne 16.6.2020 na finanční dar ve výši 9 000,00 
Kč na uspořádání akce „Dětský den s aerobikem“, doložka dle zákona 
o obcích - poskytnutí daru bylo schváleno radou MO Pardubice VI 
dne 3.2.2020, doloženy doklady o využití daru

Peněžní fondy - vnitřní směrnice č. 1 o sociálním fondu, tvorba ve výši 
5 % ze skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců a odměny 
uvolněného starosty a dále připsané úroky z účtu

Vnitřní předpis a směrnice - vnitřní předpis č. 3 o evidenci a 
inventarizaci majetku a o nakládání s majetkem 
vnitřní předpis č. 4 o pokladních operacích 
vnitřní předpis č. 7 o vedení účetnictví 
vnitřní předpis č. 8 o cestovních náhradách 
vnitřní předpis č. 12 o finanční kontrole
vnitřní předpis č. 27 zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO VI

Pracovní smlouva a platový výměr č. 02/2019 ze dne 1. 8. 2019 na 
dobu určitou - referent státní správy a samosprávy; platový výměr ze 
dne 27. 12. 2019
Pracovní smlouva č. 03/2019 ze dne 1. 9. 2019 na dobu neurčitou - 
referent státní správy a samosprávy - administrativní a ekonomické 
práce; platový výměr ze dne 27. 12. 2019
Pracovní smlouva č. 01/2019 na dobu neurčitou - vedoucí OES+ 
platový výměr ze dne 27. 12. 2019
Pracovní smlouva č. 02/2009 ze dne 30. 4. 2009 a její dodatek č. 1 ze 
dne 30. 12. 2011 na dobu neurčitou - vedoucí OSSK; platový výměr 
ze dne 27. 12. 2019
Platy byly stanoveny v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Dohody o provedení práce č. 18/2020 ze dne 1.10. 2020 - příprava a 
úklid volební místnosti pro volby do ZPK (volební okrsek č. 6001 a 
6002)
DPP č. 17/2020 ze dne 1.10. 2020 - příprava a úklid volební místnosti 
pro volby do ZPK (volební okrsek č. 6003)
DPP č. 16/2020 ze dne 16. 9. 2020 - pomocné práce při organizaci a 
zajišťování voleb do ZPK - obálkování a distribuce volebních lístků 
DPP č. 15/2020 ze dne 16. 9. 2020 - pomocné práce při organizaci a 
zajišťování voleb do ZPK - obálkování a distribuce volebních lístků 
DPP č. 11/2020 ze dne 28. 8. 2020 - zajištění přípravy a chodu aktivit 
na stanovištích v rámci akce „Loučení s prázdninami“
DPP č. 2/2020 ze dne 4. 3. 2020 - pomocné a dělnické práce při 
přípravě plesu městského obvodu
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Dohody o pracovní činnosti č. 1/2020 ze dne 31. 12. 2019 na dobu od 
1.1. 2020 do 31. 12. 2020 - úklid budovy Úřadu městského obvodu 
VI. Dohoda zrušena dodatkem ze dne 12. 8. 2020 k témuž dni.

Provedení inventarizace - proškolení členů inventarizační komise, 
inventurní soupisy k 31.12.2020, plán inventur, inventarizační zpráva

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s 
konáním voleb do zastupitelstev krajů ÚZ 98193, kontrola čerpání a 
uznatelnost výdajů bez nedostatků.

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
VII

Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu 
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury přijaté za období od 6.3.2020 do 27.4.2020 v číselné řadě 
85/2020 - 140/2020 včetně předpisu závazku

Bankovní výpisy - BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205458319/0800 ve 
výši zůstatku
11 766 939,10 Kč - příjmový účet, kontrola účtování
BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1205458319/0800 ve výši zůstatku 1 
184 916,67 Kč - výdajový účet, kontrola účtování

Pokladní kniha (deník) za období 5/2020 v číselné řadě 114-146, 
kontrola účtování - účetní doklady č. 7930001-14, pokladna příjmová 
v číselné řadě 471 - 561, kontrola účtování - příjmy za místní 
poplatek za odpady a ze psů, správní poplatky ověřování
Pokladní doklady za období 5/2020 v číselné řadě 114-146

Příloha rozvahy k 30.6.2020, k 31.12.2020
Rozvaha k 30.6.2019, k 31.12.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl 
rozpočet naveden ve schválené podob, k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2019, k 31.12.2020
Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v 
účetním programu
Účetní doklad č. 7020002 ze dne 19.2.2020 o účtování předpisu 
pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 155 000,00 Kč, 
č. 7020001 ze dne 19.2.2020 o účtování předpisu pohledávky na 
místní poplatek za odpady ve výši 4 028 500,00 Kč vše účetním 
zápisem 315/606

Peněžní fondy - pravidla pro hospodaření sociálního fondu, tvorba ve 
výši 6% ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn 
uvolněných členů zastupitelstva

Vnitřní předpis a směrnice- závazné zásady zákona č. 320/2001 Sb., 
v platném znění o finanční kontrole, směrnice pro schvalování 
hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, o 
inventarizaci, o nakládání s movitým majetkem města, o cestovních 
náhradách, je vedena evidence předpisů a směrnic
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Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatření č. 1 schválila rada MO VII 
ze dne 15. 1. 2020 zveřejněno od 6. 2. 2020
Rozpočtové opatření č. 2 schválila rada MO VII ze dne 25. 3. 2020 
zveřejněno od 23. 4. 2020
Rozpočtové opatření č. 3 schválilo zastupitelstvo MO VII ze dne 15. 4. 
2020 zveřejněno od 13. 5. 2020
Rozpočtové opatření č. 4 schválila rada MO VII ze dne 22. 4. 2020 
zveřejněno od 13. 5. 2020
Rozpočtové opatření č. 5 schválilo zastupitelstvo MO VII ze dne 17. 6. 
2020 zveřejněno od 30. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada MO VII ze dne 15. 7. 2020 
zveřejněno od 5. 8. 2020
Rozpočtové opatření č. 7 schválila rada MO VII ze dne 2. 9. 2020 
zveřejněno od 25. 9. 2020
Rozpočtové opatření č. 8 schválilo zastupitelstvo MO VII ze dne 16. 9. 
2020 zveřejněno od 25. 9. 2020I
Rozpočtové opatření č. 9 schváleno Radou městského obvodu 
Pardubice VII usnesením ze dne 11. 11. 2020, zveřejněno od 16. 11 
2020
Rozpočtové opatření č. 10 schváleno Zastupitelstvem městského 
obvodu Pardubice VII usnesením ze dne 16. 12. 2020, zveřejněno od 
5. 1. 2021
Rozpočet na rok 2020 - návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 
2. 12. 2019. Zastupitelstvo MO VII ze dne 18. 12. 2019 schválilo 
rozpočet MO VII na rok 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 - návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 2. 12. 
2019. Zastupitelstvo MO VII ze dne 18. 12. 2019 schválilo 
střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022.

Zápisy z jednání zastupitelstva MO VII - Zastupitelstvo MO VII ze dne 
18. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na rok 2020) 
Zastupitelstvo MO VII ze dne 15. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 3) 
Zastupitelstvo MO VII ze dne 16. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 8) 
Zastupitelstvo MO VII ze dne 16.12.2020 RO č. 10
Zápisy z jednání rady MO VII - Rada MO VII ze dne 15. 1. 2020 
(rozpočtové opatření č. 1)

Rada MO VII ze dne 25. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 2)
Rada MO VII ze dne 22. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 4)
Rada MO VII ze dne 17. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 5)
Rada MO VII ze dne 15. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. 6)
Rada MO VII ze dne 2. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 7)
Rada MO VII ze dne 11.11. 2020 RO č. 8

Odměňování členů zastupitelstva - zastupitelstvo MO VII ze dne 18. 
12. 2019 s platností od 1. 1. 2020, počet obyvatel k 1. 1.-6211

Dohody o provedení práce ze dne 9. 9. 2020
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Dohoda o provedení práce ze dne 18. 9. 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 1.1. 2020
Dohody o pracovní činnosti ze dne 1.1. 2019
Dohoda o pracovní činnosti ze dne 9. 1. 2020
Pracovní smlouva ze dne 1.11. 2018 a platový výměr
Pracovní smlouva ze dne 1. 7. 2017 a platový výměr

Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 2. 2020
Zápisy zjednání finančního výboru 2020 ze dne 15. 4. 2020, 15. 6. 
2020, 14. 9. 2020, 14.12.2020 - rozpočtová opatření, odměny, žádost 
o dotace, plnění rozpočtu

Provedení inventarizace majetku a závazků - plán inventur ze dne 
11.11.2020, proškolení členů inventarizační komise ze dne 9.12.2020, 
okamžik zahájení a ukončení ve dnech 31.12.2020 a 31.1.2021, 
inventarizační zpráva ze dne 29.1.2021.

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s 
konáním voleb do zastupitelstev krajů - výše poskytnuté zálohy ve 
výši 187 347,31 Kč, příjem účtován na 4111, výdaje účtovány na 
6115, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, výdaje 
vyčerpány ve výši 187 347,31 Kč.

Písemnosti využité 
při přezkoumání 
hospodaření 
městského obvodu 
Vlil

Kniha došlých faktur na rok 2020 vedena v účetním programu 
Kniha odeslaných faktur na rok 2020 vedena v účetní programu 
Účtový rozvrh na rok 2020 v účetním programu GORDIC

Faktury přijaté za období od 15.4. - 30.9.2020 v číselné řadě 20025- 
20070

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 2. 12. 2019.
Zastupitelstvo MO Vlil ze dne 18. 12. 2019 schválilo rozpočet na rok 
2020. Schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn od 20. 12. 2019.

Rozpočtová opatření - RO č. 1 schválilo zastupitelstvo MO Vlil ze dne 
25. 6. 2020 zveřejněno od 1. 7. 2020
Rozpočtové opatření č. 2 - schválilo zastupitelstvo MO Vlil dne 
16.12.2020, zveřejnění ze dne 30.12.2020

Bankovní výpisy - BÚ vedený u ČS.a.s. č.ú. 1205484349/0800 ve 
výši zůstatku 8 519 708,50 Kč k 30.9.2020

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 2. 12. 2019. Zastupitelstvo 
MO Vlil ze dne 18. 12. 2019 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
do roku 2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 
byl zveřejněn od 20. 12. 2019.

Odměňování členů zastupitelstva - zastupitelstvo MO Vlil ze dne 18. 
12. 2019 od 1. 1. 2020
Počet obyvatel k 1. 1. 2018-251
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Pokladní kniha (deník) za období 8 - 9/2020 v číselné řadě P 65 - 
77, V 42 - 56
Pokladní doklady za období 8 - 9/2020 v číselné řadě P 65-77, 
V 42-56
Příloha rozvahy k 30.9.2020, k 3.12.2020
Rozvaha k 30.9.2019, k 31.12.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2020, do výkazu byl 
rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2019, k 31.12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - Zastupitelstvo MO 
Vlil ze dne 18. 12. 2019 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet na 
rok 2020)
Zastupitelstvo MO Vlil ze dne 25. 6. 2019 - RO č. 1
Zastupitelstvo MO Vlil ze dne 16.12.2020 - RO č. 2

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 22. 4. 2020, 20. 5. 2020, 
25. 6. 2020

Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - 
smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Vlil ze dne 
21.1.2020 pro Myslivecký spolek Hostovice ve výši 5 000,00 Kč na 
realizaci projektu „Myslivecký ples - příspěvek na hudbu“, termín 
vyúčtování do 30.12.2020, vyúčtování předloženo ze dne 10.2.2020, 
žádost ze dne 12.12.2019, doložka dle zákona o obcích - 
zastupitelstvo MO Vlil schválilo dne 18.12.2019

Vnitřní předpis a směrnice - podpisové vzory, směrnice o nakládání s 
majetkem, směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k 
prodeji, o inventarizaci, pro schvalování hospodářských operací a pro 
systém zpracování účetnictví, systém zpracování účetnictví, směrnice 
k finanční kontrole, systém kontrolní činnost a kontrolní řád

Dohoda o provedení práce ze dne 10. 8. 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 1. 5. 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 13. 4. 2020

Inventarizace závazků a majetku - plán inventur ze dne 6.11.2020, 
proškolení členů inventarizační komise ze dne 9.12.2020, inventurní 
soupisy k 31.12.2020, okamžik zahájení a ukončení ve dnech 
31.12.2020 a 31.1.2021

Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb 
do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020, celkem čerpáno 21 
099,00 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků

Písemnosti vztahující 
se k nakládání a 
hospodaření s 
majetkem

Prověření nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví
SMP při uzavření Akcionářské dohody

Při konečném přezkoumání hospodaření SMP za r. 2020 byly na
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Statutárního města 
Pardubice ve vztahu 
ke společnostem HC 
Dynamo Pardubice, 
a s. a HokejPce 
2020, s.r.o.

základě žádosti kontrolní skupiny předloženy níže uvedené 
písemnosti a podklady související s hospodařením SMP ve vztahu k 
HC DYNAMO a HokejPce 2020 s.r.o.:

Akcionářská dohoda uzavřená mezi SMP a společností HokejPce 
2020 s.r.o. dne 12. 6. 2020, zveřejněná v registru smluv dne 12. 6. 
2020 pod ID 12078280 (publikující smluvní strana - SMP), schválena 
usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 2020. U uzavřené smlouvy 
proběhla předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídící 
kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynulo následující: 
Hodnota smlouvy vč. DPH: 1.251.740.091,75 Kč.

• Bod. 4.3.1. Akcionářské dohody (dále jen „AD“) - Uložena 
povinnost uzavřít nejpozději do 16. 6. 2020 dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 
15. 5. 2020 uzavřené mezi SMP jako poskytovatelem příplatku 
a HC DYNAMO jako příjemcem příplatku ve výši 9.000.000,- 
Kč - dodatkem č. 1 ze dne 15. 6. 2020 (dodatek č. 1 viz níže, 
smlouva č. D/00250/20/1) byl upraven předmět a účel 
smlouvy, nikoli výše příplatku.

• Bod 4.3.2. - Uložena povinnost uzavřít nejpozději do 16. 6. 
2020 Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a 
dohodu o započtení pohledávek a poskytnout na základě této 
smlouvy nejpozději do 17. 6. 2020 jako příplatek mimo 
základní kapitál peněžní částku ve výši 20.000.000,- Kč (viz 
smlouva č. D/00424/20).

• Bod 4.3.3. - Uložena povinnost uzavřít nejpozději do 16. 6. 
2020 Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a 
dohodu o započtení pohledávek a poskytnout na základě 
smlouvy HC DYNAMO nejpozději do 17. 6. 2020 jako příplatek 
mimo základní kapitál peněžní částku ve výši 9.000.000,- Kč 
(viz. smlouva č. D/00425/20).

• Bod 5.4.1. - Uložena povinnost poskytnutí peněžitého plnění 
ze strany SMP ve výši 17.100.000,- Kč ročně na financování a 
podporu mládežnického hokeje. Před uzavřením AD bylo již 
SMP poskytnuto 15.100.000,- Kč na základě dotační smlouvy 
mezi SMP a HC DYNAMO - č. D/00055/20 ze dne 24. 3. 2020 
a SMP se zavazuje k zajištění uzavření dodatku k této 
smlouvě, kterým bude navýšeno dotační plnění na r. 2020 o 
částku 2.000.000,- Kč.

• Bod 5.4.2. - Uložena povinnost poskytnutí peněžitého plnění 
ze strany SMP společnosti HC DYNAMO ve výši 11.000.000,- 
Kč + DPH pro každou sezónu (tj. na období od 1. 5. do 30. 4. 
následujícího kalendářního roku). Předmět - poskytování 
reklamního plnění a dalších služeb (např. umožnění užívání 
nebytových prostor v Multifunkční aréně) - (viz Smlouva o 
poskytování reklamních a dalších služeb, smlouva č. 
D/00456/20)

• Bod 5.4.3. - prostřednictvím nájemní smlouvy bude 
garantována maximální výše nájemného za pronájem 
Multifunkční arény s tím, že:
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Po dobu 3 sezón na období od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2023 bude 
garantováno snížení výše nájemného o částku 399.387,- Kč z důvodu 
probíhající pandemie Covid-19.

Poskytnutí množstevní slevy ve výši 20% z ceny hrazené společností 
HC DYNAMO společnosti RFP za pronájem ledové plochy, hodinová 
sazba po slevě bude činit 1.808,- Kč.

Rozhodování o schválení Akcionářské dohody bylo dle našeho 
názoru učiněno na základě dostačujícího rozsahu podkladů, které 
byly předloženy Zastupitelstvu SMP k jeho jednání dne 9. 6. 2020. 
Schválení AD předcházel dlouhodobý proces jednání, který byl dle 
informací poskytnutých zástupci SMP a předložené přílohy k 
důvodové zprávě zahájen už v r. 2017.

Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
(smlouva č. D/00250/2020) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 
15. 5. 2020, zveřejněna v registru smluv dne 15. 5. 2020 pod ID 
11761176 (publikující smluvní strana - SMP), schválena usnesením 
č. Z/1362/2020 ze dne 14. 5. 2020. U uzavřené smlouvy proběhla 
předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídící kontrola 
před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP následující 
závazky:

• 9.000.000,- Kč - peněžitý příplatek mimo základní kapitál. 
Úhrada příplatku do 20. 5. 2020. Zaúčtováno dokladem č. 
230076 ze dne 15. 5. 2020 ve výši 9.000.000,- Kč na účet 043 
(Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek). Do majetku 
zaúčtováno dokladem č. 700016 ze dne 20. 7. 2020 (účet 061 
- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem), 
převedeno na účet 062 (Majetkové účasti s podstatným 
vlivem), zaúčtováno dokladem č. 700036 ze dne 23. 10. 2020 
- změna majetkové účasti ve společnosti HC DYNAMO z 
rozhodujícího na podstatný vliv (viz Akcionářská dohoda). 
Upraveno RO č. 127/2020, které bylo schváleno usnesením č. 
Z/1347/2020dne 29. 4. 2020.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí peněžitého příplatku mimo 
základní kapitál ze dne 15. 5. 2020 (smlouva č. D/00250/20/1) 
uzavřený mezi SMP a HC DYNAMO dne 15. 6. 2020, zveřejněn v 
registru smluv dne 15. 6. 2020 pod ID 12092012 (publikující smluvní 
strana - SMP), schválen usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 
2020. U uzavřeného dodatku smlouvy proběhla předběžná řídicí 
kontrola a před plněním předběžná řídící kontrola před vznikem 
závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP následující závazky:

• byl upraven předmět a účel smlouvy, nikoli výše příplatku.

Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
(smlouva č. D/00425/20) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 15. 
6. 2020, zveřejněna v registru smluv dne 15. 6. 2020 pod ID 
12089568 (publikující smluvní strana - SMP), schválena usnesením 
č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 2020. U uzavřené smlouvy proběhla
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předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídící kontrola 
před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP následující 
závazky:

• 9.000.000,- Kč - peněžitý příplatek mimo základní kapitál, 
splatnost do 17. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem č. 230159 ze 
dne 15. 6. 2020 ve výši 9.000.000,- Kč na účet 043 
(Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek). Do majetku 
zaúčtováno dokladem č. 700016 ze dne 20. 7. 2020 (účet 061 
- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem), 
převedeno na účet 062 (Majetkové účasti s podstatným 
vlivem), zaúčtováno dokladem č. 700036 ze dne 23. 10. 2020 
- změna majetkové účasti ve společnosti HC DYNAMO z 
rozhodujícího na podstatný vliv (viz Akcionářská dohoda). 
Upraveno RO č. 146/2020, schváleno usnesením č. 
Z/1407/2020 dne 9. 6. 2020.

Smlouva o zápůjčce (smlouva č. D/01199/19) uzavřená mezi SMP a 
HC DYNAMO dne 3. 12. 2019, zveřejněna v registru smluv dne 5. 12. 
2019 pod ID 10208312 (publikující smluvní strana - SMP), schválena 
usnesením č. Z/952/2019 ze dne 21. 11. 2019. U uzavřené smlouvy 
proběhla předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídící 
kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP 
následující závazky:

• 5.000.000,- Kč - splatnost do 30 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. Proběhl zápočet pohledávek, popsáno viz níže. 
Schváleno v rámci rozpočtu na r. 2020 usnesením č. 
Z/982/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Smlouva o zápůjčce (smlouva č. D/00003/20) uzavřená mezi SMP a 
HC DYNAMO dne 14. 1. 2020, zveřejněna v registru smluv dne 14. 1. 
2020 pod ID 10559788 (publikující smluvní strana - SMP), schválena 
usnesením č. Z/1057/2019 ze dne 12. 12. 2019. U uzavřené smlouvy 
proběhla předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídící 
kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP 
následující závazky:

• 15.000.000,- Kč - splatnost ve třech splátkách po 5.000.000,- 
Kč do 23. 1. 2020, 15. 2. 2020 a 15. 3. 2020. Proběhl zápočet 
pohledávek, popsáno viz níže. Schváleno v rámci rozpočtu na 
r. 2020 usnesením č. Z/982/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
a dohoda o započtení pohledávek (smlouva č D/00424/20) 
uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 16. 6. 2020, zveřejněna v 
registru smluv dne 16. 6. 2020 pod ID 12100320 (publikující smluvní 
strana - SMP), schválena usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 
2020. U uzavřené smlouvy proběhla předběžná řídicí kontrola a před 
plněním předběžná řídící kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy 
vyplynuly SMP následující závazky:

• 20.000.000,- Kč - peněžitý příplatek mimo základní kapitál. 
Zaúčtováno dokladem č. 700053 ze dne 26. 11. 2020 ve výši 
20.000.000,- Kč na účet 043 (Pořizovaný dlouhodobý finanční
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majetek). Do majetku zaúčtováno dokladem č. 700053 ze dne 
26. 11. 2020 (účet 061 - majetkové účasti v osobách s 
rozhodujícím vlivem), převedeno na účet 062 (Majetkové 
účasti s podstatným vlivem), zaúčtováno dokladem č. 700053 
ze dne 26. 11. 2020) - změna majetkové účasti ve společnosti 
HC DYNAMO z rozhodujícího na podstatný vliv (viz 
Akcionářská dohoda) 20.000.000,- Kč - pohledávka SMP za 
společnosti HC DYNAMO; z toho 5.000.000,- Kč (viz Smlouva 
o zápůjčce č. D/01199/1) - předpis pohledávky zaúčtován 
dokladem č. 3. 1. 2020 na účet 462 (Poskytnuté návratné 
finanční výpomoci dlouhodobé) ve výši 5.000.000,- Kč; 
15.000.000,- Kč (viz Smlouva o zápůjčce č. D/00003/20) - 
předpis pohledávky zaúčtován dokladem č. 800067 ze dne 22. 
1. 2020 ve výši 5.000.000,- Kč, dokladem č. 230173 ze dne 
18. 2. 2020 ve výši 5.000.000,- Kč a dokladem č. 230094 ze 
dne 12. 3. 2020 ve výši 5.000.000,- Kč. Celkem pohledávka 20 
mil. Kč. Zápočet pohledávky a závazku v hodnotě 
20.000.000,- Kč byl zaúčtován dokladem č. 700053 ze dne 
26. 11. 2020 (účet 462 - Poskytnuté návratné finanční 
výpomoci dlouhodobé, účet 368 - Závazky z upsaných 
nesplacených cenných papírů a podílů a účet 062 - Majetkové 
účasti s podstatným vlivem) - Ke dni 31. 12. 2020 vykazoval 
rozvahový účet 368 (Závazky z upsaných nesplacených 
cenných papírů a podílů) nulový zůstatek. Peněžitý příplatek 
započítán s pohledávkou SMP v plné výši do 17. 6. 2020. 
Smluvní úrok ve výši 2,55% z částky 5.000.000,- Kč a ve výši 
2,55% z částky 15.000.000,- Kč - tj. úrok v celkové výši 
193.520,58 Kč - úhrada do 17. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem 
č. 100020 ze dne 15. 6. 2020 ve výši 193.520,58 Kč (231 - 
Základní běžný účet územních samosprávných celků / 462 - 
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé).

Smlouva o poskytování reklamních a dalších služeb (smlouva č. 
D/00456/20) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 18. 6. 2020 na 
dobu určitou do 30. 4. 2035 (tj. na období 15 let), zveřejněna v 
registru smluv dne 22. 6. 2020 pod ID 12160864 (publikující smluvní 
strana - SMP), schválena usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 
2020. U uzavřené smlouvy proběhla předběžná řídicí kontrola a před 
plněním předběžná řídící kontrola před vznikem závazku. Ze smlouvy 
vyplynuly SMP následující závazky:

• 247.944.125,- Kč bez DPH na dobu určitou do 30. 4. 2035 (viz 
údaj uvedený v registru smluv jako hodnota smlouvy). Z toho 
na období od 18. 6. 2020 do 30. 4. 2021:

• ve výši 11.000.000,- Kč + DPH - základní odměna a odměna 
za využívání prostor - úhrada každoročně do posledního dne 
měsíce května příslušné sezóny na základě daňového dokladu 
vystaveného klubem (za období od 1. 5. do 30. 4.) - úhrada 
do 30. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem č. 210299 ze dne 17. 2. 
2020 ve výši 3.146.000,- Kč, dokladem č. 210259 ze dne 22. 
6. 2020 ve výši 10.285.000,- Kč a dokladem č. 210496 ze dne 
30. 9. 2020 ve výši 3.630.000,- Kč (účet 518 (Ostatní služby)
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na základě vystavených faktur - faktura č. 201100018 ze dne 
22. 6. 2020, faktura č. 191100263 ze dne 17. 2. 2020 a faktura 
č. 201100094 ze dne 30. 9. 2020). U dodavatelských faktur 
proběhla řídící kontrola. Výdaje schváleny v rámci RO č. 
146/2020 usnesením č. Z/1407/2020 ze dne 9. 6. 2020 a RO 
č. 219/2020 usnesením č. č. Z/1581/2020 ze dne 24. 9. 2020. 
ve výši 700.000,- Kč, 500.000,- Kč a 800.000,- Kč bez DPH za 
podmíněnou reklamu, v případě vzniku nároku nejpozději do 
30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu.

Smlouva o poskytnutí dotace (č. D/00055/20)uzavřená mezi SMP 
(poskytovatel dotace) a HC DYNAMO (příjemce dotace) dne 24. 3. 
2020, zveřejněna v registru smluv dne 24. 3. 2020 pod ID 11181836 
(publikující smluvní strana - SMP), schválena usnesením č. 
Z/1174/2020 ze dne 23. 1. 2020. U uzavřené smlouvy proběhla 
předběžná řídicí kontrola a před plněním předběžná řídící kontrola 
před vznikem závazku. Ze smlouvy vyplynuly SMP následující 
závazky:

• 15.100.000,- Kč - individuální dotace na realizaci projektu 
„Podpora mládežnického hokeje v r. 2020“ - poskytnuta v 
souladu s bodem 5.4.1. Akcionářské dohody. Výdaj schválen v 
rámci rozpočtu města na r. 2020, usnesením č. Z/982/2019 ze 
dne 12. 12. 2019.)

Dodatek č. 1 (č. D/00055/20/1) Smlouvy o poskytnutí dotace (č. 
D/00055/20) uzavřený mezi SMP (poskytovatel dotace) a HC 
DYNAMO (příjemce dotace) dne 2. 11. 2020, zveřejněn v registru 
smluv dne 2. 11. 2020 pod ID 13354388 (publikující smluvní strana - 
SMP), schválen usnesením č. Z/1628/2020 ze dne 24. 9. 2020. U 
uzavřeného dodatku smlouvy proběhla předběžná řídicí kontrola a 
před plněním předběžná řídící kontrola před vznikem závazku. Z 
dodatku smlouvy vyplynuly SMP následující závazky:

• 2.000.000,- Kč - navýšení dotace. Výdaj schválen v rámci RO 
č. 146/2020, schváleno usnesením č. Z/1407/2020 ze dne 9. 
6. 2020.)

U postupu při uzavírání výše uvedených smluv nebylo shledáno 
pochybení ze strany SMP a nebyl shledán rozpor s právními předpisy 
(především se zákonem o obcích a se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů). U výše uvedených smluv proběhla ze strany SMP řídicí 
kontrola v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.

Seznam dokumentů 
použitých při 
přezkoumání 
hospodaření AV 
AUDITING

Kupní smlouva mezi Statutárním městem Pardubice (prodávající) a 
obchodní korporací Tennis Port Pardubice s.r.o. (kupující) ze dne 
29.6.2020
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními 
účinky zápisu k okamžiku 24.8.2020
Interní směrnice č. 12/2019 o nakládání s majetkem města účinná od 
1.7.2019
Odpisový plán pro rok 2020
Protokol o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části - ZŠ
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Svítkov - přístavba ze dne 14.8.2020
Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný stavebním úřadem 
Magistrátu města Pardubic s právními účinky ode dne 26.8.2020 
Evidenční karty majetku č. 5102110/1, 5802110/1, VOZO-1700, 
202000092, 2478, 324702120/17, MAPAH000790S, 1602120/46, 
0450010008, 240087, 1/102
Smlouva o dílo vč. Dodatku č. 1 se společností TIMRA, s.r.o.
Protokol o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části - 
Odborné učebny ITI - II. Etapa - realizace - stavební práce a 
strukturovaná kabeláž - část 3 ZŠ Erno Košťála
Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný stavebním úřadem 
Magistrátu města Pardubic ze dne 6.3.2020
Protokol Předání ukončené akce - odborné učebny ITI - II. ETAPA 
mezi SMP a ZŠ Pardubice - Dubina
Smlouva o dílo se společností COLAS CZ, a.s.Protokol o předání a 
převzetí stavby ze dne 17.12.2019 (zhotovitel COLAS CZ, a.s.) 
Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi Statutárním městem 
Pardubice (nabyvatel) a Zdravotnickou záchrannou službou 
Pardubického kraje, p.o. (převodce) ze dne 17.4.2020
Předávací protokol z 31.1.2020, kterým Statutární město Pardubice 
předává spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. majetek v 
celkové zůstatkové ceně 47 426 423,53 Kč
Vyřazovací a likvidační protokol k majetku č. 324702120/17
Inventurní soupisy účtů oprávek a účtu 403 - TRANSFERY NA 
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU k 31.12.2019
Kupní smlouva mezi společností EUROBIT REÁL a.s. a statutárním 
městem Pardubice ze dne 17.7.2019
Kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice a GLOBAL 
SERVICES SOLUTIONS s.r.o. ze dne 19.2.2020.
Kupní smlouva mezi GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o. a 
statutárním městem Pardubice ze dne 11.2.2020.
Darovací smlouva mezi statutárním městem Pardubice a 
Pardubickým krajem ze dne 16.12.2019.
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
mezi Statutárním městem Pardubice a HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE, a.s. ze dne 15.5.2020

Dodatek č.1 Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál ze dne 
15.5.2020.
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
mezi Statutárním městem Pardubice a HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE, a.s. ze dne 15.6.2020
Akcionářská dohoda mezi Statutárním městem Pardubice a HokejPce 
2020 s.r.o. ze dne 12.6.2020.
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál a 
dohoda o započtení pohledávek mezi Statutárním městem Pardubice 
a HOCKEY CLUBY DYNAMO PARDUBICE a.s. ze dne 16.6.2020 
Smlouva o dílo č. : OVZ/VZZR/2019/008 se společnosti Prima spol. s 
r.o. ze dne 1.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z Program podpory kultury a památkové 
péče v Pardubickém kraji na rok 2020 ze dne 18.6.2020.
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb, které jsou sepsány 27.3.2020
Územní rozhodnutí, kterým se vydává rozhodnutí o umístění stavy 
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11703 
- Integrovaný regionální operační program ze dne 27.11.2019 - 
výstavba mateřské školy Svítkov
Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi 
Statutárním městem Pardubice a Regionální rozvojovou agenturou 
Pardubického kraje
Bankovní výpisy od poř. č. 1 do poř. č. 22 bankovního účtu cizích 
prostředků č. 6015-326261/0100
Spisy opatrovanců
Dokumentace k veřejné zakázce „Zakázka KT-VZMR-004 Malířské a 
natěračské práce“
Dokumentace k veřejné zakázce „ZŠ J. Ressla - rekonstrukce 
sportovního areálu“
Dokumentace k veřejné zakázce „ZŠ Prodloužená - rekonstrukce 
kuchyně a gastro“
Dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce a modernizace 
památníku Zámeček“
Dokumentace k veřejné zakázce „BD K Rozvodně 97 - Sanace lodžií 
objektu“

doklad č. ze dne doklad č. ze dne
0700023 29.04.2020 0210421 22.10.2020
0220052 24.08.2020 0200006 02.11.2020
0700027 24.08.2020 0200004 01.04.2020
0700042 18.06.2020 0210351 02.03.2020
0700063 26.08.2020 0210492 22.04.2020
0700149 01.09.2020 0210201 06.08.2020
0700072 06.05.2020 0210434 27.07.2020
0700015 11.05.2020 0230204 25.08.202
0700132 30.09.2020 0210608 05.02.2020
0700028 31.01.2020 0210101 01.09.2020
0700047 10.06.2020 0210544 30.06.2020
0210174 13.09.2020 0210519 30.09.2020
0210486 28.09.2020 0210214 16.07.2020
0210577 30.04.2020 0210739 30.09.2020
0210497 31.05.2020 0210426 10.06.2020
0210671 30.06.2020 0210432 25.06.2020
0210714 30.06.2020 0800002 02.06.2020
0210750 31.07.2020 0210165 14.04.2020
0210625 31.08.2020 0210066 08.06.2020
0210748 30.09.2020 0210299 17.02.2020
0210588 30.04.2020 0210496 30.09.2020
0200743 24.06.2020 0210259 22.06.2020
0210708 30.06.2020 0210090 04.08.2020
0210629 31.07.2020 0800064 30.09.2020
0210621 31.08.2020 0210447 31.07.2020
0210350 30.09.2020 0210545 30.04.2020
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0210732 30.09.2020 0210300 05.03.2020
0210673 31.07.2020 0210639 29.02.2020
0210536 31.08.2020 0210025 07.01.2020
0210654 30.09.2020 0700073 18.03.2020
0700044 17.07.2019 0230059 16.01.2020
0700036 27.04.2020 0210296 25.05.2020
0700057 27.04.2020 0800057 06.05.2020
0700058 27.04.2020 0800010 01.06.2020
0700035 13.03.2020 0800090 31.03.2020
0020032 13.03.2020 0220099 23.09.2020
0500031 12.03.2020 0820123 05.01.2020
0700038 11.02.2020 0020203 01.01.2020
0700007 02.01.2020 0020112 01.01.2020
0700005 02.01.2020 0800098 31.05.2020
0900554 16.06.2020 0820177 31.03.2020
0100029 24.06.2020 0800081 22.04.2020
0230064 07.07.2020 0020103 22.09.2020
0200302 07.07.2020 0500027 10.03.2020
0200512 21.01.2020 0100026 20.08.2020
0230064 20.01.2020

Účetní závěrka 
města ke dni 31. 12.
2019

Účetní závěrka města ke dni 31. 12. 2019 - zastupitelstvo města ze 
dne 18. 6. 2020 schválilo účetní závěrku města ke dni 31. 12. 2019. 
Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen ke kontrole.

Účetní závěrka 
příspěvkových 
organizací

Protokoly o schválení účetní závěrky za rok 2019 u příspěvkových 
organizací školského typu - mateřské a základní školy, ZUŠ, Dům dětí 
a mládeže BETA Pardubice, příspěvkové organizace v kultuře - 
Komorní filharmonie Pardubice, Centrum pro otevřenou kulturu, 
Turistické informační centrum, Východočeské divadlo Pardubice, ve 
zdravotnictví - Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, Lentilka - 
integrační školka a rehabilitační centrum, (protokoly předloženy), 
schválila rada města dne 18.5.2020.
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