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

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 17. 2. 2016 v 17.30 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
 
Přítomni: Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Mgr. Radek Hejný, Ing. Gabriela Křížková, 
Rostislav Kučera, Mgr. Jan Matějek, Ing. David Roček, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. Mgr. Martin 
Slezák, Bc. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
Omluveni: Bc. Radim Petružálek, Ing. Ondřej Nečas 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a seznámil ostatní 
členy zastupitelstva s rezignací paní MUDr. Mgr. Zálabské Evy, Ph.D. Na místo paní doktorky Zálabské 
nastoupil její náhradník Ing. Ondřej Nečas, který v den konání zastupitelstva, tj. 17. 2. 2016, rovněž 
podal rezignaci. Dne 18. 2. 2016 vzniká mandát dalšímu náhradníkovi.  
Dále starosta uvedl, že dne 9. 2. 2016 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu 
pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 1. 2. 2016 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva Ing. Františka Weisbauera, aby se vyjádřil 
k zápisu. Ing František Weisbauer prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Druhý 
ověřovatel zápisu pan Bc. Radim Petružálek je z jednání zastupitelstva omluven. Zápis však rovněž 
podepsal bez připomínek. 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  Mgr. Jan Matějek, Ing. Aleš Fifka 
    Pro  13, proti 0, zdržel se 0. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Marta Vitochová, Ing. Pavol Škuliga 
 
Zapisovatelka:                Ing. Martina Dopitová 
 
K navrhovanému programu uvedenému v pozvánkách starosta navrhl zařazení nového bodu č. 7 
náhrada ušlého výdělku a vyzval přítomné k doplnění programu, doplnění nebylo podáno, starosta 
přečetl program ve znění: 
  
1. Zpráva starosty a místostarosty 
2. Zpráva k realizaci discgolfového hřiště 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu  
5. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II   
6. Stanovení kontrolních úkolů kontrolnímu výboru zastupitelstva 
7. Náhrada ušlého výdělku 
8. Diskuse 
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O návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování :                                          Pro 13    proti 0  zdržel se 0. 
 
1. Zpráva starosty + místostarosty 
Zprávu přednesl starosta a předal slovo místostarostovi, který informoval zastupitelstvo o své činnosti. 
Poté starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy se přihlásili: 
Milan Drahoš 
- dotaz k plánovanému Půlmaratonu, zda bude průběh Cihelnou povolen, starosta reagoval, že po 
zvážení situace a rozmluvě s organizátory ano, avšak za přísnějších podmínek, než tomu bylo loni, 
uzavření silnice bude od půl desáté dopoledne do čtyř hodin odpoledne, organizátor zajistí na všechny 
bytové domy a do schránek všech rodinných domů informaci o dopravním omezení v době konání 
závodu, informace o omezení bude rovněž zveřejněna v Pravobřežním zpravodaji 
Ing. David Roček 
- dotaz, zda je plánovaná instalace odpadkových košů okolo pravého břehu Labe, starosta reagoval, že 
ano. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty a místostarosty na vědomí. 
 
2. Zpráva k realizaci discgolfového hřiště 
Zprávu přednesl starosta za pomoci dataprojektoru. Zastupitelům ukázal vizualizaci nejen plánovaného 
sportovního areálu v režii Služeb města Pardubic, a.s., ale i plánované akce městského obvodu - 
discgolfové hřiště a umístnění slunečních hodin. Zastupitelé byli rovněž seznámeni se studií lávky přes 
Labe z Poseidonu do Polabin a byli informováni o připravovaném osvětlení stezky podél Labe. 
Prezentaci slunečních hodin doplnil Ing. Mgr. Martin Slezák. Poté starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy 
se přihlásili: 
PhDr. Štěpánka Rubešová, 
- dotaz, zda by bylo možné doplnit sluneční hodiny místo betonových konstrukcí květinami či jinými 
křovisky, reagoval pan Ing. Mgr. Martin Slezák, že by to možné bylo, ale údržba by byla jistě náročnější a 
ubylo by míst k sezení 
Ing. Gabriela Křížková 
- dotaz, zda se bude platit za případný pronájem ploch, které mají být pro discgolf využity a patří do 
soukromého vlastnictví, reagoval starosta, že prozatím nic takového není požadováno a majitelé, kteří 
plochy nechtějí městu prodat, jsou vstřícní, pouze chtějí vědět záměry, které se na těchto plochách 
plánují 
Rostislav Kučera 
- dotaz, co s těmito plochami v zimě, dobré by bylo počítat s nějakou plochou, kterou bude možné 
v zimě po domluvě s hasiči zastříkat vodou a udělat plochu pro bruslení, reagoval starosta, že nápad je 
to zajímavý, ale obává se odpovědnosti za bezpečnost zde a rovněž výše nákladů, na které by tato akce 
vyšla 
starosta 
- na základě výsledku vyšlého z rozpravy k tomuto bodu podal starosta návrh na zařazení nového 
usnesení týkajícího se Studie slunečních hodin. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 52 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo důvodovou zprávu a ukládá zajistit zpracování projektové 
dokumentace na realizaci discgolfového hřiště v návaznosti na studii pravého břehu Labe pořizovanou 
odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. 
Z: Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 



3 z 5 
 

T: 14. 12. 2016 
Výsledek hlasování :                                          Pro 9  proti 0  zdržel se 4. 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení č.  
Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí Studii slunečních hodin a ukládá zajistit zpracování 
projektové dokumentace. 
Z: Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD 
T: 14. 12. 2016 
Výsledek hlasování :                                          Pro 7  proti 2  zdržel se 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
Zprávu přednesla Ing. Gabriela Křížková. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásili: 
starosta  
- informoval členy zastupitelstva o plánované akci městského obvodu Jarní koncert v Arše, starosta 
vysvětlil, že s touto akcí nebylo v rozpočtu MO počítáno, a proto je nutné zařadit výdaj na tuto akci do 
rozpočtového opatření č. 1, a to do kapitoly kultura na vrub rezervy na akce městského obvodu 
- dále se vrátil k předešlému bodu programu, ve kterém mimo jiné nebylo přijato usnesení týkající se 
zajištění zpracování projektové dokumentace k záměru vybudování slunečních hodin, proto starosta 
podal návrh na nové usnesení týkající se vyjmutí výdaje na sluneční hodiny z rozpočtového opatření č. 1 
a tyto výdaje navrhl přesunout do rezervy rozpočtu 
- na základě předešlé situace, která si vyžádala změnit usnesení, které bylo navrženo ke 
schválení rozpočtového opatření č. 1, podal starosta pozměňující návrh k tomuto usnesení. 
O navržených usneseních bylo hlasováno. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 53 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje a ukládá zařadit výdaj na akci městského obvodu Jarní 
koncert v Arše ve výši 7 000 Kč do kapitoly kultura na vrub rezervy na akce městského obvodu do 
rozpočtového opatření č. 1. 
Výsledek hlasování :                                          Pro 13     proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 54 
Zastupitelstvo městského obvodu vyjímá z návrhu rozpočtového opatření č. 1 ve výdajích v kapitole 
životní prostředí výdaj ve výši 500 000 Kč na sluneční hodiny a finanční prostředky přesouvá do rezervy 
rozpočtu. 
Výsledek hlasování :                                          Pro 12     proti 1  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 55 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení se změnami ve znění přijatých usnesení č. 53 a 54. 
Výsledek hlasování :                                          Pro 13     proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
Zprávu přednesl Ing. Weisbauer. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 56 



4 z 5 
 

Zastupitelstvo městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a 
doporučuje přijatá usnesení zastupitelstva městského obvodu  
- vypustit z evidence  
  splněná: 45 - 48 
  bez úkolu: 33 - 44, 49 - 50                                                         
-ponechat v evidenci 
  úkol trvá:         51 
Výsledek hlasování :                                          Pro 13     proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice 
Zprávu přednesl Ing. Weisbauer. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Členové zastupitelstva vzali zprávu na vědomí. 
 
6. Stanovení kontrolních úkolů kontrolnímu výboru zastupitelstva 
Zprávu přednesl Ing. Weisbauer. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.  
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 57 
Zastupitelstvo městského obvodu pověřuje Kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu Pardubice 
II provedením 
- namátkové kontroly oprav komunikací v městském obvodě v r. 2016 
- namátkové kontroly využití dotací poskytnutých v rámci vyhlášených dotačních programů r. 2016 
Výsledek hlasování :                                          Pro 13    proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Náhrada ušlého výdělku 
Zprávu přednesla tajemnice. Starosta poté otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásila: 
PhDr. Štěpánka Rubešová 
- dotaz, zda je někde limitován počet hodin, za které je možné schvalovanou částku vyplatit, reagoval 
Ing. František Weisbauer, že tuto situaci řeší i Magistrát města Pardubic, kde pro tuto problematiku 
připravují směrnici, až bude směrnice hotová, mohl by z ní čerpat i MO, paní tajemnice dodala, že toto 
prošetří. 
Starosta rozpravu ukončil. 
 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 58 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh na stanovení paušální částky pro rok 
2016 ve výši 200 Kč za 1 hodinu jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele 
pro ty zastupitele, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, ze kterého by bylo možné 
uplatnit refundaci mzdy. 
Výsledek hlasování :                                          Pro 13      proti 0  zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
8. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi a vzal si v úvodu slovo. Seznámil členy zastupitelstva se situací ohledně 
připravovaného územního plánu města Pardubic. V blízké době bude možné územní plán 
připomínkovat. Tuto možnost mají jak občané, jako fyzické osoby, tak rovněž městské obvody. 
K územnímu plánu bude Statutární město Pardubice dělat seminář a bylo by vhodné, aby se tohoto 
semináře účastnilo co nejvíce zastupitelů, aby se poté mohli společně domluvit a zaujmout určitý postoj 
k navrhovaným řešením. Rovněž starosta upozornil, že v návaznosti na lhůty projednávání bude 
pravděpodobně nutné svolat zastupitelstvo v mimořádném termínu. 
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Do diskuse se nikdo jiný nepřihlásil. Starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin.  
 
Přílohy k usnesení č. 55 
 
 
 
Mgr. Radek Hejný 
starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 
 
 
 
 
Bc. Marta Vitochová 
 
 
 
 
Ing. Pavol Škuliga   
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 18. 2. 2016 
Zapsala: Ing. Martina Dopitová 



Příloha č. 1 k usnesení ZMO č. 55 ze dne 17. 2. 2016 
 

MĚSTSKÝ   OBVOD   PARDUBICE   II 
 

R o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č.  1 
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  
vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se 

provádí změna rozpočtu městského obvodu takto: 
 
 
 

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2016 se navyšují o     5 068,2 tis. Kč  
    

− zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem  
       finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2015 ve výši                 5 068,2 tis. Kč 

 
 
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: 

 

− v části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o      965,0 tis. Kč 
 

• položka péče o zeleň zvyšuje o      200,0 tis. Kč 
z toho 

� seč trávníků se navyšuje  o                200,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
  

• položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o     415,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o      350,0 tis. Kč 
z toho 

� zařazuje se položka kont. ohrádky ve výši        350,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka sluneční hodiny ve výši           0,0 tis. Kč 
(vše úprava na předpokládanou skutečnost) 
  

− v části doprava se celkové výdaje zvyšují o  2 007,0 tis. Kč 
 

• položka investice – doprava se navyšuje o  2 007,0 tis. Kč 
� položka Družby – 1. etapa se snižuje o          7 182,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka Družby – 2. etapa ve výši   3 500,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka Dopravní zklidnění okolí  

ZŠ Polabiny 1 – PD ve výši        200,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka Lidická ve výši    3 500,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka Stavbařů, Rosická – PD ve výši     200,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka Ležáků, Partyzánů – studie ve výši       50,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka parkoviště J. Tomana ve výši      800,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka spojovací chodník Stavařov ve výši     700,0 tis. Kč 
� zařazuje se položka Bajkal – chodník – PD ve výši      150,0 tis. Kč 
� položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o        89,0 tis. Kč 

(vše úprava na předpokládanou skutečnost) 
 



 
  

− v části kultura se celkové výdaje nemění dochází pouze k přesunu mezi položkami 
 

• zařazuje se položka Jarní koncert v Arše ve výši          7,0 tis. Kč 
(úprava na předpokládanou skutečnost) 
 

• rezerva na akce obvodu se snižuje o          7,0 tis. Kč         
(přesun na Jarní koncert v Arše) 

 

− v části rezervy dochází ke zvýšení o   2.096,2 tis. Kč 
         

• rezerva rozpočtu se zvyšuje o  2.096,2 tis. Kč         
(rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji) 
 
 

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto: 
 

I. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o                      7,9 tis. Kč 
 z toho: 

• položka zůstatek účtu k 31.12.2015 se navyšuje o                7,9 tis. Kč 
(rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem  

finančních prostředků na účtu k 31.12.2015) 

 
II. Výdajová část rozpočtu se navyšuje o                    7,9 tis. Kč 
   z toho: 

• rezerva fondu se navyšuje o              7,9 tis. Kč 
 
 
 
Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 

 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ  PŘÍJMY
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 1

Podíl na sdílených daních - DPH 20 913,0 20 913,0

(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 977,7) (27 977,7)

(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 064,7) (-7 064,7)

Správní poplatky 150,0 150,0

Místní poplatky 9 700,0 9 700,0

 - poplatky ze psů 500,0 500,0

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

 - poplatek za odpady 8 200,0 8 200,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků 10,0 10,0

Přijaté sankční platby 70,0 70,0

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

Příjmy ostatní 10,0 10,0

Příjmy knihovna 50,0 50,0

Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0 500,0

PŘÍJMY CELKEM                                                                  31 703,0 31 703,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 8 300,0 +5 068,2 13 368,2

CELKEM 40 003,0 +5 068,2 45 071,2

SOCIÁLNÍ FOND -347,5 -347,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 39 655,5 +5 068,2 44 723,7

Příloha č. 2 k usnesení ZMO č. 55 ze dne 17. 2. 2016

Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 1)



B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA                                                  10 434,0 10 434,0

Platy zaměstnanců 4 750,0 4 750,0

Odměny – členové zastupitelstva 1 300,0 1 300,0

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

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

Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 2 050,0 2 050,0

Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) 175,0 175,0

Drobný dlouhod. majetek 110,0 110,0

Energie (voda, teplo, el. energie) 205,0 205,0

Pohonné hmoty 20,0 20,0

Služby pošt 300,0 300,0

Služby telekomunikací 50,0 50,0

Poplatky bance 50,0 50,0

Školení, vzdělávání 100,0 100,0

Ostatní služby 399,0 399,0

 -  příspěvek na stravování (99,0) (99,0)

 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) (300,0) (300,0)

Opravy a udržování ÚMO 300,0 300,0

Cestovné 25,0 25,0

Pohoštění 30,0 30,0

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

Zabezpečení voleb (kraj, senát) 500,0 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 9 769,0 +965,0 10 734,0

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

Poradenství, konzultace, studie       60,0 60,0

Péče o zeleň 4 600,0 +200,0 4 800,0

- zeleň (2 500,0) (2 500,0)

- seč trávníků (2 100,0) (+200,0) (2 300,0)

Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 500,0 +415,0 1 915,0

Odpady 1 450,0 1 450,0

- zeleň (100,0) (100,0)

- výsyp košů na psí exkrementy (250,0) (250,0)

- komunální odpad (1 100,0) (1 100,0)

Investice - životní prostředí (včetně PD) 400,0 +350,0 750,0

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

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

- drobné investice (100,0) (100,0)

- kont. ohrádky - (+350,0) (350,0)

- sluneční hodiny - (0,0) (0,0)

Středisko úklidových prací 1 719,0 1 719,0

  - platy zaměstnanců 1 100,0 1 100,0



  - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 392,0 392,0

  - ochranné pomůcky 60,0 60,0

  - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku 50,0 50,0

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

  - služby telekomunikací 5,0 5,0

  - ostatní služby 52,0 52,0

    - příspěvek na stravování (42,0) (42,0)

    - ostatní služby (10,0) (10,0)

  - opravy a udržování 20,0 20,0

27  DOPRAVA 15 593,0 +2 007,0 17 600,0

Poradenství, konzultace, studie 100,0 100,0

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

Investice - doprava 11 493,0 +2 007,0 13 500,0

- Družby - 1. etapa (11 382,0) (-7 182,0) (4 200,0)

- Družby - 2. etapa - (+3 500,0) (3 500,0)

- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD - (+200,0) (200,0)

- Lidická - (+3 500,0) (3 500,0)

- Stavbařů, Rosická - PD - (+200,0) (200,0)

- Ležáků, Partyzánů - studie - (+50,0) (50,0)

- parkoviště J. Tomana - (+800,0) (800,0)

- spojovací chodník Stavařov - (+700,0) (700,0)

- Bajkal - chodník - PD - (+150,0) (150,0)

- investice ostatní vč. PD (111,0) (+89,0) (200,0)

33 PŘÍSPĚVKY A DARY 330,0 330,0

Rezerva na dotace - školství 60,0 60,0

Rezerva na dotace - sport 120,0 120,0

Rezerva na dotace - kultura 60,0 60,0

Rezerva na dotace 40,0 40,0

Dary obyvatelstvu a organizacím 50,0 50,0

34 KULTURA (OSTATNÍ) 1 928,0 0,0 1 928,0

Knihovna 1 033,0 1 033,0

- platy zaměstnanců 400,0 400,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) 150,0 150,0

- knihy 130,0 130,0

- drobný dlouhodobý majetek 50,0 50,0

- další materiál (vč. ochr. pomůcek) 20,0 20,0

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

- poštovné 4,0 4,0

- služby telekomunikací 15,0 15,0

- ostatní služby 84,0 84,0

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



   - ostatní služby (70,0) (70,0)

- opravy a udržování 100,0 100,0

- akce knihovny 20,0 20,0

Koncerty na Pergole 65,0 65,0

Staročeská pouť 300,0 300,0

Vánoční akce 80,0 80,0

Masopust 25,0 25,0

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

Polabinské čarodějnice 20,0 20,0

Den dětí 40,0 40,0

Drakiáda 5,0 5,0

Jarní koncert v Arše - +7,0 7,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj 140,0 140,0

Životní jubilea občanů – dárky 115,0 115,0

Rezerva na akce obvodu 100,0 -7,0 93,0

REZERVY                                                                      1 601,5 +2 096,2 3 697,7

Rezerva rady městského obvodu 40,0 40,0

Rezerva starosty 40,0 40,0

Rezerva místostarosty 20,0 20,0

Rezerva rozpočtu 1 501,5 +2 096,2 3 597,7

VÝDAJE   CELKEM 39 655,5 +5 068,2 44 723,7



1. Příjmová část
Aktuální 

rozpočet
Změna +/-

Rozpočet po 

RO č. 1

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních 

prostředků na platy a odměny
347,5 347,5

Zůstatek účtu k 31.12.2015 46,0 +7,9 53,9

PŘÍJMY CELKEM 393,5 +7,9 401,4

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 203,0 203,0

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 123,0 123,0

Příspěvek na ozdravný program 43,0 43,0

Poplatky za vedení účtu 2,0 2,0

Rezerva fondu 22,5 +7,9 30,4

VÝDAJE CELKEM 393,5 +7,9 401,4

(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 1)


